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Εισαγωγικό Σημείωμα  

Σας υποβάλλουμε το σχέδιο δράσης του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών για το 

σχολικό έτος 2014-2015. Οι εμπειρίες και τα αποτελέσματα των δράσεων που 

πραγματοποιήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, μας βοήθησαν να επανασχεδιάσουμε 

δράσεις, να επαναλάβουμε σε άλλους μαθητές κάποιες από αυτές που 

αποδείχθηκαν αποτελεσματικές στο δικό μας ή σε άλλα σχολεία ΖΕΠ και να 

σχεδιάσουμε καινούριες, που θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα 

εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός των δράσεων έγινε με βάση τις 

ανάγκες των μαθητών μας, τα ακούσματα της τοπικής κοινωνίας αλλά και τις πιο 

σύγχρονες διεθνείς πρακτικές. 

Η μέχρι σήμερα πορεία των σχολείων μας συμπεριλαμβάνει διεθνείς διακρίσεις,  

ενεργή παρουσία στα εκπαιδευτικά δρώμενα, επιτυχίες των μαθητών μας σε 

μαθητικούς διαγωνισμούς και την ευρεία αποδοχή τόσο από τους γονείς όσο και 

από την τοπική κοινωνία. Όμως το κυριότερο για εμάς είναι τα χαμόγελα των 

μαθητών μας, που θεωρούν το σχολείο χώρο χαράς και δημιουργίας και χαίρονται 

να φοιτούν σε αυτό.  

Οι δυνατότητες που μας δόθηκαν μέσω του προγράμματος των Ζωνών 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) μας επέτρεψαν να έχουμε μεγαλύτερο βαθμό 

αυτό-οργάνωσης της σχολικής μονάδας βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά της, 

να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πρότυπες εκπαιδευτικές δράσεις μετατρέποντας 

τη δυσκολία σε πλεονέκτημα, ώστε να θέτουμε γερές βάσεις για την πρόοδο των 

μαθητών μας. 

Παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στις προσλήψεις 

εκπαιδευτικών και την έγκριση  των δράσεων τα προηγούμενα χρόνια, τα 

αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. 
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Εκτός από τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών μας δράσεων που καταγράφονται 

στις ετήσιες εκθέσεις απολογισμού που υποβάλλουμε, την προηγούμενη σχολική 

χρονιά τα σχολεία μας κατόρθωσαν να αναδειχτούν σε  Global Mentor Schools, στα 

πλαίσια του Παγκόσμιου Προγράμματος «Συνεργάτες στη Μάθηση». Αυτή η 

διάκριση δόθηκε μόνο σε ογδόντα σχολεία από όλο τον κόσμο, με εξαιρετικές 

περγαμηνές, και τα δύο Σχολεία μας είναι τα μοναδικά δημόσια σχολεία από την 

χώρα μας που τη λαμβάνουν. Η επιλογή έγινε από ομάδα διεθνών 

εμπειρογνωμόνων στον τομέα την εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών 

τεχνολογιών, οι οποίοι παρακολούθησαν την πορεία μας ως Pathfinder Schools την 

προηγούμενη χρονιά και η επιλογή έγινε για τις καινοτόμες μαθησιακές διαδικασίες 

και τις πετυχημένες διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζουμε. 

Εκτός από αυτή τη διάκριση, την προηγούμενη σχολική χρονιά τα σχολεία μας 

κατέλαβαν την τρίτη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό της  ESA (European Space 

Agency). Επίσης, Οι μαθητές μας στο 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών 

κατάφεραν να έχουν από τα  υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας πανελλαδικά, με το 

75% αυτών που συμμετείχαν να είναι μέσα στους πρωτεύσαντες. 

Οι διεθνείς διακρίσεις των σχολείων μας, και ευκαιρίες παρουσίασης του έργου μας 

ενισχύονται μέσα από τις διαρκείς συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει με  σχολεία  

τόσο από τη χώρα μας όσο και από το εξωτερικό. Τα σχολεία με τα οποία 

συνεργαζόμαστε είναι τα: Ελληνοαμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Κολλέγιο 

Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού), Σχολή Χατζήβεη,  Gymnasium Zell am See 

Αυστρία http://www.gymzell.at/, Lycée Aline Mayrisch Λουξεμβούργο 

http://www.laml.lu/, St Paul’s Bay Primary School – Μάλτα 

http://mrcstpaulsbayprimary.wordpress.com/, Johannes Brahms Schule - 

Γερμανία http://www.jbs-pinneberg.de/, St Margaret College Cospicua - 

Μάλτα  http://smc.cospicua.skola.edu.mt/, Kanton schule am Brühl St Gallen  - 

Ελβετία  http://www.ksb-sg.ch, Naomi Shemer primary school - 

http://www.gymzell.at/php/portal.php
http://www.laml.lu/
http://mrcstpaulsbayprimary.wordpress.com/
http://www.jbs-pinneberg.de/
http://www.ksb-sg.ch/
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Ισραήλ http://www.n-shemer-school.org.il/, Zavod Antona Martina Slomška Maribor 

Σλοβενία http://www.slomskov-zavod.si/,  Α Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου 

«Απόστολος Παύλος», Κύπρος http://dim-kolossi1-lem.schools.ac.cy/, «Grigore 

MOISIL» NATIONAL COLLEGE Ρουμανία  http://portal.moisil.ro,  St Paul’s Bay 

Primary School – Μάλτα http://mrcstpaulsbayprimary.wordpress.com/,  Osnovna 

škola "Mihajlo Pupin" Σερβία http://www.ospupinzemun.edu.rs/,  Radom Technical 

School Πολωνία http://www.zst-radom.edu.pl. 

Για τις διακρίσεις των σχολείων δεχτήκαμε τιμητική πρόσκληση από τον Πρόεδρο 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, Εξοχότατο κ.  Κάρολο Παπούλια. 

Με βάση αυτήν την πορεία διακρίσεων δύο σχολείων που είναι πιλοτικά στις Ζώνες 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας , αναδεικνύεται η επιτυχία του προγράμματος των 

ΖΕΠ και η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων  προς όφελος των μαθητών 

και των τοπικών κοινωνιών, μετατρέποντας τη δυσκολία σε ευκαιρία. 

Πεποίθησή μας είναι ότι τα  σχολεία μας αποτελούν πρότυπα δυναμικής και 

παιδαγωγικής παρέμβασης  η οποία μπορεί να αναδειχτεί από τα δημόσια σχολεία 

της χώρας μας, μέσα από ένα σχολικό περιβάλλον που  προσφέρει στους μαθητές 

τη δυνατότητα να αναπτύσσονται ως ενεργοί πολίτες με μόρφωση και ικανότητες 

να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. 

Η πορεία των σχολείων οδήγησε σε πολύ μεγάλη θετική δημοσιότητα με μεγάλο 

αριθμό δημοσιεύσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.Σε όλες τις αναφορές  

φροντίσαμε να υπάρχει σαφής αναφορά στο ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα των  Ζωνών 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), αναδεικνύοντας τη σημασία του για τη χώρα 

μας.  

Σε όλη τη φάση υλοποίησης του προγράμματος φροντίσαμε να είμαστε τυπικοί 

τόσο στις συμβατικές μας υποχρεώσεις όσο και στις ουσιαστικές, σχεδιάζοντας, 

αλλά και εφαρμόζοντας καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και αξιοποιώντας 

http://www.n-shemer-school.org.il/
http://www.slomskov-zavod.si/
http://dim-kolossi1-lem.schools.ac.cy/
http://portal.moisil.ro/
http://mrcstpaulsbayprimary.wordpress.com/
http://www.ospupinzemun.edu.rs/
http://www.zst-radom.edu.pl/
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με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους που μας διατέθηκαν. Συνεπώς, μέσα 

από μια κουλτούρα ανταλλαγής μπορούμε να μοιραστούμε την τεχνογνωσία που 

αποκτήσαμε σε άλλα σχολεία που ενδιαφέρονται και να δεχτούμε εμπειρίες που θα 

μας βοηθήσουν να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί.  

 

Στο σχέδιο  δράσης που υποβάλουμε συμπεριλαμβάνονται δεκατρείς διαφορετικές 

υποδράσεις που έχουν σχεδιαστεί από την εκπαιδευτική ομάδα των σχολείων μας. 

Από την εκπαιδευτική ομάδα τέθηκαν ως πολλαπλοί άξονες για την ανάπτυξη των 

δράσεων που στοχεύουν σε ένα εξαιρετικά μεγάλο και φιλόδοξο φάσμα 

αποτελεσμάτων. Εκτός από τη διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών 

αντικείμενων, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην ομαλή συναισθηματική ανάπτυξη 

των μαθητών μας,  την γνωριμία με τις ρίζες και τον πολιτισμό. Ενισχύουμε την 

αποδοχή της διαφορετικότητας, την ανάπτυξη της κριτικής παραγωγικής σκέψης,  

την καλλιέργεια δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, την ενίσχυση των σχέσεων με την 

τοπική κοινωνία, Παράλληλα με την ενδυνάμωση της πολιτειότητας των μαθητών 

μας, τους προετοιμάζουμε τους να ενταχθούν στην κοινωνία ως ενεργά μέλη της, 

κατανοώντας τις λειτουργίες της και με διάθεση προσφοράς. Αναπόσπαστο μέρος 

της εργασίας μας με εξαιρετικά αποτελέσματα αποτελούν οι δράσεις που 

σχετίζονται με την κατανόηση και κατάκτηση των επιστημών και της τεχνολογίας όχι 

μόνο ως πληροφοριακών στοιχείων άλλα κυρίως ως μεθοδολογικών εργαλείων, 

ανάπτυξης  γνωστικών λειτουργιών. 

Έξι από τις εκπαιδευτικές δράσεις που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες 

αναπτύσσονται γύρω από τον πολιτισμό την ιστορία και τη λαογραφία, σε αυτές 

συναντάμε δράσεις που οι μικροί μαθητές γνωρίζοντας τη λαογραφική παράδοση  

καλλιεργούν την εθνική τους συνείδηση και ταυτότητα και καθίστανται κοινωνοί της 

πολιτιστικής τους κληρονομιάς συσχετίζοντας το παρελθόν με το παρόν και το 
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μέλλον. Σε συνδυασμό με αυτή τη δράση λειτουργεί η δράση που με βάση τα 

παιχνίδια παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα τους ταξιδεύει στο χρόνο αλλά και στο 

χώρο μέσα από παιχνίδια άλλων χωρών, οι μαθητές  γνωρίζουν, παίζουν 

συγκρίνουν και κατανοούν τα κοινά αλλά και τα διαφορετικά στοιχεία που 

υπάρχουν σε παιχνίδια διαφορετικών πολιτισμών και χρονικών περιόδων.  

Έχουμε τρεις  δράσεις που με βάση πολιτισμούς της αρχαιότητας, μια για τη ζωή 

στην Αρχαία Αθήνα με σημείο αναφοράς της Ακρόπολη,  σε επόμενη μέσα από ένα 

ταξίδι στην εποχή του χαλκού έρχονται σε επαφή με τις συνήθειες της 

καθημερινότητας και της διατροφής των Κυκλαδιτών, των Μινωιτών και των 

Μυκηναίων και με διαφορετικούς τρόπους έκφρασης της τέχνης και γραφής. 

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη δράση που μέσα από την ιστορία των μαθηματικών 

αναδεικνύει τον ανθρώπινο χαρακτήρα της μαθηματικής δραστηριότητας, 

τροποποιεί τις αντιλήψεις των παιδιών για τα μαθηματικά και παρέχει δυνατότητες 

διερευνητικών δραστηριοτήτων. Επίσης προσφέρει επίσης στους μαθητές την 

ευκαιρία να γνωρίσουν τους αρχαίους πολιτισμούς (Βαβυλωνίων και Αιγυπτίων) και 

μέσα από αυτούς ποικίλες κοινωνικές δομές και τους ενθαρρύνει να κατανοήσουν 

και να αξιολογήσουν τον τρόπο που τα μαθηματικά αναπτύχθηκαν και 

χρησιμοποιηθήκαν από τους διάφορους πολιτισμούς στην πορεία του χρόνου 

εξυπηρετώντας ανάγκες της ανθρώπινης σκέψης και ζωής. Οι μαθητές των μεγάλων 

τάξεων μέσα από βιωματικές διαδικασίες θα μυηθούν στην κουλτούρα της 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας της Σμύρνης στις αρχές του 20ου αιώνα. Θα 

αναζητήσουν ιστορικά γεγονότα αλλά και στοιχεία για την καθημερινή ζωή από τις 

πηγές, θα διαβάσουν βιβλία σχετικά με τη Σμύρνη και θα προσεγγίσουν τις μνήμες 

των προγόνων τους μέσα από διηγήσεις παππούδων και γιαγιάδων.  

Στα σχολεία επικεντρώνουμε μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας εστιάζει στη 

μάθηση και μέσω των τεχνολογικών εργαλείων. Τα προγράμματα ρομποτικής είναι 

ιδιαίτερα αγαπητά από μαθητές και γονείς  και την τρέχουσα χρονιά το συνεχίζουμε 
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με δύο τμήματα ένα με μορφή ομίλου κατά τις ώρες λειτουργίας του Ολοήμερου 

και ένα απογευματινές ώρες με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

Επίσης θα υλοποιήσουμε όμιλο Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας με εργαστήρια 

πειραματισμού και κατασκευών,  το πρόγραμμα αυτό το τρέχουμε για πρώτη χρονιά 

όμως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από μαθητές και γονείς για τη συμμετοχή 

σε αυτό. Για αυτό το πρόγραμμα θα συνεργαστούμε με το Εργαστήριο Φυσικών 

Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ως φυσική επέκταση των πρώτων βημάτων στην αλγοριθμική σκέψη που είχαν 

πραγματοποιήσει οι μαθητές της Α και β τάξης τα προηγούμενα χρόνια αποτελεί η 

δράση «Η ώρα του κώδικα» που οι μαθητές δημιουργούν τα δικά τους  

προγράμματα συντάσσοντας κώδικα με απλό τρόπο. Η διαδικασίες αυτές σύμφωνα 

με την σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία βοηθούν στην ανάπτυξη της αναλυτικής και 

της  συνθετικής σκέψης και ενώ μέχρι σήμερα πιστεύαμε πως δεν μπορούν να 

υλοποιηθούν από μικρές ηλικίες αποδεικνύεται ότι με τα κατάλληλα εργαλεία 

μικροί μαθητές μπορούν να αναδειχτούν σε  δημιουργοί προγραμμάτων. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα οι μαθητές να παρακολουθούν τα 

αποτελέσματα του προγραμματισμού τους είτε με μορφή παιχνιδιού στον 

υπολογιστή είτε ως δράση και αντίδραση συσκευών που θα κατασκευάσουν.  

Η δράση «To learn or not to learn? Μαθαίνω αγγλικά με τον ... Σαίξπηρ» αποτελεί 

την πρώτη δομημένη προσπάθειά μας οι μαθητές που διδάσκονται τα αγγλικά ως 

ξένη γλώσσα να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη ζωή και τα έργα του Ουίλιαμ 

Σαίξπηρ, να προσεγγίσουν πολιτισμικά στοιχεία της Ελισαβετιανής εποχής, να 

έρθουν σε επαφή με τον θεατρικό λόγο στην αγγλική γλώσσα και να αναπτύξουν 

γλωσσικές δεξιότητες  μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων. 
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Μια σύνθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα συνέχεια των επιτυχημένων δράσεων 

που υλοποιήσαμε τα προηγούμενα χρόνια με τίτλο Μedia Smart αποτελεί η δράση 

«Κινηματο-Γράφουμε» όπου μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιωματικών 

δραστηριοτήτων, οι μαθητές έρχονται  σε επαφή με όλη τη διαδικασία δημιουργίας 

μίας κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους. Οι μαθητές μέσα από βιωματικές 

δραστηριότητες, με την καθοδήγηση ενός έμπειρου σκηνοθέτη, επινοούν το 

σενάριο της ταινίας και χωρισμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν τους αντίστοιχους 

ρόλους των συντελεστών που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας 

κινηματογραφικής ταινίας (αναλυτική γραφή του σεναρίου, σχεδιασμός 

παραγωγής, εύρεση χώρων και υλικών, επιλογή των ηθοποιών – μαθητών, 

κινηματογράφιση (κάστινγκ), βοηθοί σκηνοθέτη, φωτισμός των σκηνών, οπερατέρ, 

τεχνική επεξεργασία της ταινίας (μοντάζ, υποτιτλισμός), μουσική επένδυση 

διαφημιστική προώθηση της ταινίας (αφίσες, τρέιλερ κ.λ.π)). Η διαδικασία γίνεται 

με τους μαθητές σε ομάδες να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται μέσα από τους 

διακριτούς ρόλους τους δημιουργώντας ένα project που προσφέρει πολλαπλές 

μαθησιακές  δυνατότητες. 

Τέλος με δύο δράσεις εστιάζουμε στην πολιτειακή παιδεία και ανάπτυξη των 

μαθητών μας μέσα από δραστηριότητες για τη βελτίωση των ατομικών και 

κοινωνικών ικανοτήτων, αλλά και δεξιοτήτων των μαθητών μας, την καλλιέργεια 

αισθημάτων κατανόησης και ανεκτικότητας προς άλλους και προς τον εαυτό τους. 

Επίσης στοχεύουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης, 

προώθησης του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης στοιχεία που είναι 

κυρίαρχοι στόχοι κάθε σύγχρονης και πολιτισμένης κοινωνίας.  

Πολλές από τις δράσεις που υλοποιούμε όπως αναφέρεται και στα σχέδια δράσης 

τις εφαρμόζουμε σε συνεργασία με άλλα σχολεία (Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο 

Ψυχικού- Σχολή Χατζήβεη) και επιτυγχάνοντας διάδραση μαθητών και 
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εκπαιδευτικών και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας σε διαφορετικά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στα σχολεία μας είναι αυτή της συνεργασίας σε 

πολλαπλά επίπεδα με αποτέλεσμα ο σύλλογος διδασκόντων να λειτουργεί ως 

εργαστήρι δημιουργίας. Αυτό που μας έχει εντυπωσιάσει είναι όχι μόνο η αποδοχή 

από το μέρος των γονέων και των μαθητών για τις δράσεις αλλά και το ενδιαφέρον 

τους για τα σχέδια μας και η καταγεγραμμένη θέλησή τους να συμμετέχουν και 

αυτοί.  

Και στο φετινό σχεδιασμό μας έχουμε ενώσει πολλές δράσεις κάτω από επιμέρους 

τίτλους με πιο διευρυμένες δράσεις και συμμετοχή μαθητών όλων των τάξεων αλλά 

και όλων των εκπαιδευτικών των σχολείων μας.  

Με όλες τις δράσεις μας στοχεύουμε σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

διευρύνουν τον Παιδευτικό ρόλο του σχολείου, με εστίαση στους στόχους των 

αναλυτικών προγραμμάτων και των ΖΕΠ. Η ενσωμάτωση σύγχρονων μέσων γίνεται 

παράλληλα με την γνώση παλαιότερων εμπειριών και της παράδοσης αλλά και την 

κατανόηση της διαφορετικότητας.  

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο σχεδιασμό των δράσεων και την υλοποίησή 

τους συμμετέχουν  ενεργά εκτός από όλους τους μαθητές και όλοι οι εκπαιδευτικοί 

του σχολείου που ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή τη σχέση εργασίας τους 

συνεργάζονται με τον καλύτερο τρόπο, προτείνουν, συζητούν και τελικά 

δημιουργούν τα σχέδια δράσης που θα εφαρμόσουν.  Για τις δράσεις έχουμε 

ενημερώσει τους γονείς, οι οποίοι, με βάση την εξαιρετική αποδοχή που είχαν οι 

προηγούμενες δράσεις μας, είναι δίπλα μας και θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας.  

Παράλληλα φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία τοπικών φορέων και 

ειδικών για την καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων. Θα πρέπει να 

αναφέρουμε την εξαιρετική συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 
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σχολείου μας, τη Σχολική Επιτροπή, τις συνεργασίες με τη Πολυκλινική Ολυμπιακού 

Χωριού και την Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Ολυμπιακού Χωριού –Αχαρνών 

Ως πιλοτικά σχολεία ΖΕΠ θεωρούμε ότι υποχρέωσή μας είναι να ανοίγουμε νέους  

τους δρόμους και για άλλα σχολεία, μοιραζόμενοι τις εμπειρίες που έχουμε 

αποκτήσει με άλλους συναδέλφους και παρόλη την κρίση που μαστίζει τη χώρα μας 

μπορούμε χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, πολύ περισσότερο για 

τα παιδιά από  περιοχές που προσλαμβάνουν τα αποτελέσματα της κρίσης πιο 

έντονα. Με τη διεύρυνση του προγράμματος είμαστε απόλυτα διαθέσιμοι να 

μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και να συνεργαστούμε με τα σχολεία που θα 

ενταχθούν στο πρόγραμμα. 
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Ταυτότητα Σχεδίου Δράσης 

Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων: 6/12-12-2014 

Σχ. Έτος: 2014-15  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 26Ο
 Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 

Διεύθυνση Π.Ε. Εκπαίδευσης:  Ανατολικής Αττικής 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Ιωάννη Μελισσανίδη & Φανής Χαλκιά, 136 76 

Αχαρνές 

Τηλ.: 210 2476 444, Φαξ: 210 2476 944 

e-mail: 26dim@ovs.gr , e_site: www.ovs.gr  

Ηλεκτρονική Εφημερίδα: http://efimerida-st.blogspot.gr/ 

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) Διευθυντή:  Ματθαίος Πατρινόπουλος 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 29Ο
 Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 

Διεύθυνση Π.Ε. Εκπαίδευσης:  Ανατολικής Αττικής 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Ιωάννη Μελισσανίδη & Φανής Χαλκιά, 136 76 

Αχαρνές 

Τηλ.:210 2448 760 Φαξ:  210 2448 761 

e-mail: 29dim@ovs.gr  , e_site: www.ovs.gr 

Ηλεκτρονική Εφημερίδα: http://efimerida-st.blogspot.gr/ 

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) Διευθυντή:  Φώτιος Περρής 

mailto:26dim@ovs.gr
http://www.ovs.gr/
http://efimerida-st.blogspot.gr/
mailto:29dim@ovs.gr
http://www.ovs.gr/
http://efimerida-st.blogspot.gr/
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ονομασία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών. 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Αχαρνές 136 71 

ΑΦΜ: 997833752 

Τηλ.:  213 2072 509  Φαξ: 213 2072 483 

e-mail: sxol.epit.1@gmail.com  

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) Προέδρου: Κωνσταντίνος Καρυδάκης 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ / 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(σταθερό, κινητό, e-mail) 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΣΕ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 
ΕΤΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ηλίας Ματσαγγούρας Ομ. Καθ. 
Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

ematsag@primedu.uoa.gr ΝΑΙ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(σταθερό, κινητό, e-mail) 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΕ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 

ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Ματθαίος ΠΕ70 2102476444, NAI 

file:///I:/Users/mpatr02/AppData/Roaming/Microsoft/Δράσεις%202011-12/sxol.epit.1@gmail.com
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Πατρινόπουλος mpatrinopoulos@ovs.gr 

Φώτιος Περρής ΠΕ70 2102448760, 

perris.fotis@ovs.gr 

NAI 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  ΓΙΑ  

ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(σταθερό, κινητό, e-mail) 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΕ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 

ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Κωνσταντίνος 

Καρυδάκης 

Πρόεδρος Σχολικής 

Επιτροπής Π.Ε. 

Δήμου Αχαρνών 

213 2072 509,  

sxol.epit.1@gmail.com 

Όχι 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΙΔΙΚΟ

ΤΗΤΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ` 

τηλέφωνο e-mail 

Αλεξιάδης Ζαφείρης ΠΕ 70   

Βελλίκη Φωτεινή ΠΕ 70   

Γιαννοπούλου Παρασκευή ΠΕ 32   

Γιακουμάκη Στυλιανή ΠΕ 70   

Γιώτσα Ζωή ΠΕ 70   

Δρούζα Κάτια ΠΕ 11   

mailto:mpatrinopoulos@ovs.gr
mailto:perris.fotis@ovs.gr
file:///I:/Users/mpatr02/AppData/Roaming/Microsoft/Δράσεις%202011-12/sxol.epit.1@gmail.com
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Καλαμπόγια Ασημίνα ΠΕ 70   

Καλαποθάκη Σοφία ΠΕ 70   

Κάππα Αντωνία ΠΕ 70   

Καπετάνου Ελένη  ΠΕ 06   

Καραγιάννη Μαργαρίτα ΠΕ 70   

Καρακώστα Βασιλική ΠΕ 70   

Καρκάνη Ελένη ΠΕ 70   

Κατσαρού Όλγα ΠΕ 70    

Κοττά  Γεωργία ΠΕ 06   

Κουλογεωργίου Μαρία ΠΕ 70   

Μανουσάκη Ευαγγελία ΠΕ 07   

Μικρούλη Ασπασία ΠΕ 70   

Ουρεϊλίδου Κυριακή  ΠΕ 70   

Παπαδάκης Στέργιος ΠΕ 70   

Παρλαβάτζα Ειρήνη ΠΕ 70   

Παπαδημητρίου Άννα ΠΕ 19   

Πατρινόπουλος Ματθαίος ΠΕ 70   

Περρής Φώτης ΠΕ 70   

Ρασιά Λουϊζα ΠΕ 70   

Σαγρέδος Οδυσσέας ΠΕ 16   

Σιώκης Παναγιώτης ΠΕ 70   
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Στεφάτου Παρασκευή ΠΕ 71   

Τριανταφύλλου Ιωάννης ΠΕ08   

Χατζηνικολάου Αμαλία ΠΕ 70   
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

1η  Επιμέρους Δράση  

Τίτλος: Γύρω – γύρω οι μήνες όλοι, η ζωή σαν περιβόλι ...   

Μαθητές και τάξεις που συμμετέχουν 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Α 26
ο
 ΔΣ Αχαρνών 22 11 11 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Α 29
ο
 ΔΣ Αχαρνών 22 12 10 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Β 26
ο
 ΔΣ Αχαρνών 20 12 8 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Β 29
ο
 Αχαρνών 18 12 6 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Τμήμα Ένταξης 26
ου

 
Αχαρνών 

22 13 9 

 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν την επιμέρους δράση 

Κουλογεωργίου Μαρία, Παρλαβάντζα Ειρήνη, Καλαμπόγια Ασημίνα , Χριστοπούλου 

Ευαγγελία, Μικρούλη Ασπασία, Ρασσιά Λουίζα, Αλεξιάδης Ζαφείρης, 

Τριανταφύλλου Ιωάννης, Σαγρέδος Οδυσσέας, Καλαμποθάκη Σοφία , Γιαννοπούλου 

Παρασκευή , Στεφάτου Παρασκευή,  Παπαδημητρίου Άννα. 
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Συνοπτική Περιγραφή του Θέματος : 

 

Οι μαθητές μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιωματικών δραστηριοτήτων 

έρχονται σε επαφή με τον πλούτο της λαϊκής παράδοσης και του ελληνικού 

πολιτισμού. Με κεντρικό άξονα το μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος 

αναζητούν ήθη, έθιμα , παροιμίες , αινίγματα , δοξασίες, δημοτικά τραγούδια και 

λαϊκά παραμύθια. Επιπλέον ,καλλιεργούν την εθνική τους συνείδηση και ταυτότητα 

και καθίστανται κοινωνοί της πολιτιστικής τους κληρονομιάς συσχετίζοντας το 

παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. 

Παιδαγωγικοί στόχοι Σχεδίου Δράσης και συσχέτισή τους με σκοπούς 

πιλοτικού Προγράμματος ΖΕΠ: 

Α. Συσχέτιση στόχων σχεδίου δράσης με σκοπούς πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

1.  Ανάπτυξη προφορικού λόγου και αφηγηματικής ικανότητας ΝΑΙ  

2. Ανάπτυξη κατανόησης γραπτού λόγου ή αναδυόμενου 
εγγραμματισμού στο νηπιαγωγείο 

ΝΑΙ  

3. Παραγωγή γραπτού λόγου NAI   

4. Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας 
και διαχείρισης συγκρούσεων, υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας, 
αυτορρύθμισης 

NAI   

5. Ανάπτυξη συναισθηματικού τομέα (ικανότητες έκφρασης και 
διαχείρισης συναισθημάτων, βελτίωση αυτο-εικόνας) 

NAI   

6. Παροχή ευκαιριών διαφοροποιημένης εκπαίδευσης NAI   

7. Ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης και κριτικής σκέψης NAI   

8. Παροχή ευκαιριών διεπιστημονικής συνεργασίας 
εκπαιδευτικών 

NAI   

9. Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας ΝΑΙ  

10. Κοινωνικο-γνωστική προετοιμασία ομαλής μετάβασης από τη 
μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη 

ΝΑΙ  

11. Άλλοι (να τους αναφέρετε): 

 Προτάσσονται οι αρχές και οι αξίες της Εκπαίδευσης για 
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την Αειφόρο Ανάπτυξη και τον διάχυση των αρχών και 

αξιών αυτών μέσα από τη διδασκαλία των άλλων 

διδακτικών μαθησιακών πεδίων, αφού τα περισσότερα 

γνωστικά αντικείμενα και οι καθημερινές δραστηριότητες 

συνδέονται με αυτές, σε μια προσπάθεια να μην 

μετατραπούν σε στερεότυπες εκφράσεις. 

 Στο συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον οι μαθητές 

καθίστανται συνυπεύθυνοι για τη μάθησή τους και ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού γίνεται περισσότερο καθοδηγητικός - 

συμβουλευτικός. 

 Προσεγγίζονται βασικά θέματα και προβληματικές 

καταστάσεις που αντλούνται κυρίως από την επικαιρότητα 

και το άμεσο περιβάλλον των μαθητών . 

 Διαμόρφωση ενός νέου παιδαγωγικού πλαισίου μέσα στο 

οποίο αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότητες που 

συμβάλλουν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 

δραστηριοποίηση των μαθητών στη λήψη αποφάσεων και 

στη συμμετοχή, στην πρόληψη ή την επίλυση 

περιβαλλοντικών ζητημάτων και προβλημάτων. 

 Σταδιακή ανάπτυξη της κριτικής και συστημικής σκέψης, 

αλλά και της καλλιέργειας διερευνητικού και δημιουργικού 

  πνεύματος, μέσα από την ανάλυση και τη διερεύνηση                         

περιβαλλοντικών ζητημάτων και προβλημάτων καθώς και 

 την αναζήτηση προτάσεων-λύσεων στη λογική του τι 

πρέπει             να γνωρίζει και να κάνει ο μαθητής, ως 

 

NAI  

 

 

 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

 

27 

αυριανός πολίτης                   τόσο της άμεσης κοινωνίας 

στην οποία ανήκει, αλλά και της              χώρας του και του 

κόσμου, γενικότερα. 

 

Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους 

προωθούν: 

Παιδαγωγικοί Στόχοι:  

Οι μαθητές να είναι ικανοί : 

 Να αναγνωρίσουν τους ρόλους των ατόµων στις διάφορες οµάδες και 

θεσµούς και την αλληλεπίδραση ατόµου – οµάδας 

 Να υιοθετήσουν στάσεις υπευθυνότητας  απέναντι στη διατήρηση και 

διάδοση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. 

 Να σέβονται και να εκτιµούν τις παραδόσεις, τις πεποιθήσεις, τις ιδέες των 

άλλων. 

 Να αποκτήσουν επίγνωση της ευθύνης και της υποχρέωσης τους για γνώση 

του παρελθόντος τους και διαφύλαξη της ακεραιότητας του σε έναν κόσμο 

που συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει. 

 Να μυηθούν σε αξίες όπως το συνεργατικό πνεύμα, την αυτενέργεια, τη 

δημιουργικότητα και κριτική σκέψη 

 Να επικοινωνούν μεταξύ τους , να εκφραστούν ελεύθερα και να συζητούν 

εποικοδομητικά ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες. 

 Να καλλιεργήσουν το ατομικό και συλλογικό πνεύμα για την εκπόνηση των 

δραστηριοτήτων. 

 Να αποκτήσουν θετική αντίληψη για το χρόνο και τη ζωή γενικότερα 
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 Να συνειδητοποιήσουν την ημερολογιακή σχέση των εποχών, των μηνών , 

των ημερών με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και να αξιοποιήσουν τις 

γνώσεις και δεξιότητες τους για να επιλύσουν τα καθημερινά τους 

προβλήματα 

 Να αναγνωρίζουν τις 4 εποχές και τις μεταβολές που συμβαίνουν στο 

ανθρώπινο περιβάλλον  

 Να γνωρίσουν τους μήνες και όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια τους, μέσα 

από μύθους, παραμύθια, τραγούδια, παροιμίες, γιορτές , ήθη, έθιμα και 

δραστηριότητες που τελούνται σε καθένα χωριστά 

 Να εξοικειωθούν με την έννοια του χρόνου και να διακρίνουν τη διάρκεια 

των χρονικών διαστημάτων 

 Να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα λαϊκής παράδοσης τα οποία θα 

αποτελούν πηγή άντλησης των πληροφοριών τους και να εμπλουτίσουν το 

λεξιλόγιο τους. 

 

Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και σημαντικότητας της δράσης: 

Η συγκεκριμένη δράση θεωρείται αναγκαία και σημαντική προκειμένου οι μαθητές 

ερχόμενοι σε επαφή με την πολιτιστική τους κληρονομιά  να ενισχύσουν και να 

κατοχυρώσουν την εθνική και τοπική τους ταυτότητα. Έτσι, ως αυριανοί πολίτες θα 

είναι σε θέση να αντλούν πληροφορίες από το μακρινό τους παρελθόν, να 

αντιληφθούν ότι ο πολιτισμός είναι σημαντικός στο χώρο και στο χρόνο .Επιπλέον, 

θα εντοπίσουν τις ομοιότητες και διαφορές των εθίμων από περιοχή σε περιοχή και 

από γενιά σε γενιά και τέλος θα διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο βίωναν και 

βιώνουν ως σήμερα  την καθημερινότητα τους και την επίσημη ζωή. Αποτέλεσμα 

όλων αυτών αποτελεί η κατανόηση και ο εμπλουτισμός του παρόντος τους με 

δημιουργικά στοιχεία. 
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Μεθοδολογία Υλοποίησης:  

 Δραστηριότητες 

Οι μαθητές : 

  Με αφορμή το τραγούδι « Δώδεκα Μήνες Αθλητές» από το δίσκο της 

Λιλιπούπολης και το παραμύθι « Η κυρά-Καλή και οι Δώδεκα Μήνες» 

καταγράφονται οι 12 μήνες του ημερολογιακού έτους και κατατάσσονται 

βάσει των 4 εποχών. 

 Αναζήτηση  και καταγραφή παροιμιών για τον κάθε μήνα χωριστά  

 Κατασκευή του  «δέντρου των παροιμιών» σε κάνσον χαρτόνι 

Φθινόπωρο 

 Διανύοντας την εποχή του φθινοπώρου και βάσει των γεωργικών ασχολιών , 

γίνεται επίσκεψη στο εκπαιδευτικό κέντρο « Δρω» και εκτελούνται 

βιωματικές δραστηριότητες με θέμα τον τρύγο 

 Κατασκευή ψηφιδωτού με θέμα το σταφύλι 

 Ανάγνωση και δραματοποίηση του μύθου « Η αλεπού και τα σταφύλια», 

ακρόαση και εκμάθηση του τραγουδιού « Ο μικρός γλυκός Σεπτέμβρης» 

 Κατασκευή κληματαριάς, γνωριμία και έκθεση των προϊόντων επεξεργασίας 

του σταφυλιού. 

 Γνωριμία με τη διαδικασία της σποράς 

 Ακρόαση, εκμάθηση και δραματοποίηση του τραγουδιού « Ο γεωργός πάει 

στον αγρό» 

 Κατασκευή μικρού αγρού στην τάξη με φύτεμα σπόρων φακής-

Παρακολούθηση ανάπτυξης τους. 
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 Δημιουργία κολάζ με θέμα τη σπορά 

 Γνωριμία  με τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας της ελιάς. 

 Ανάγνωση του μύθου της ελιάς  

 Επαφή με το έργο τέχνης του Θεόφιλου « Το λιομάζωμα» 

 Κατασκευή κάδρου ελιάς με λινάτσα 

Χειμώνας 

 Αναζήτηση των ονομάτων του Δεκέμβρη , καταγραφή τους και συσχέτιση με 

την προέλευση των δικών τους ονομάτων 

 Αφήγηση της ιστορίας της γέννησης του Χριστού 

 Αναζήτηση εθίμων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας 

 Ακρόαση και εκμάθηση των καλάντων διαφορετικών περιοχών 

 Στολισμός χριστουγεννιάτικου  δέντρου και καραβιού 

 Γράμμα στον Άγιο- Βασίλη 

 Αναζήτηση συνταγών και παρασκευή παραδοσιακών γλυκών 

 Μουσικοκινητικά παιχνίδια με τη χρήση χριστουγεννιάτικων καρτών 

 Κατασκευή και ανταλλαγή χριστουγεννιάτικων καρτών και πήλινων 

στολιδιών με τους μαθητές της ανάλογης τάξης του Κολλεγίου Αθηνών 

 Ανάγνωση και δραματοποίηση της  χριστουγεννιάτικης ιστορίας « Η μάγισσα 

που μισούσε τα κάλαντα» 

 Ανταλλαγή δώρων μεταξύ των μαθητών της τάξης 

 Με αφορμή τη λαογραφία καταγράφουμε  και δραματοποιούμε τα ήθη και 

έθιμα για την Πρωτοχρονιά όπως το σπάσιμο του ροδιού και το ποδαρικό. 
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 Ακρόαση του δημοτικού τραγουδιού « Μήλο μου κόκκινο» 

 Κατασκευή ροδιού από πηλό 

 Αναπαράσταση του εθίμου « Το φίλεμα της βρύσης» 

 Επίσκεψη σε  εργαστήρι αγγειοπλαστικής  και κατασκευή στάμνας 

 Ανάγνωση της ιστορίας του Μέγα Βασίλειου 

 Κατασκευή σκουπόκουκλας Άη Βασίλη 

 Κοπή πίτας   

 Ανάγνωση του μύθου για τα καλικαντζαράκια και αναφορά στα Θεοφάνεια 

και στον αγιασμό των υδάτων 

 Ανάγνωση του μύθου της Αλκυόνης και εικονογράφηση της. 

 Ανάγνωση του μύθου της αμυγδαλιάς 

 Ακρόαση και εκμάθηση παραδοσιακού τραγουδιού 

 Κατασκευή αμυγδαλιάς από ξύλο και γκοφρέ 

 Παρασκευή αμυγδαλωτών 

 Αναφορά σε αποκριάτικα ήθη και έθιμα 

 Δημιουργία αποκριάτικης μάσκας και χαρταετού 

 Δραματοποίηση του εθίμου με το Γαϊτανάκι  

 Ανάγνωση της ιστορίας του Αρλεκίνου και κατασκευή κολάζ 

Άνοιξη 

 Με αφορμή την παροιμία για τον μήνα Μάρτη «Μάρτης, γδάρτης…», 

κατασκευάζουμε με κλωστή το «μαρτάκι» 

 Μαθαίνουμε τα «Χελιδονίσματα» και κατασκευάζουμε την «Χελιδόνα» 
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 Τραγουδάμε τα κάλαντα σε όλες τις τάξεις του σχολείου. 

 Συζητούμε για το έθιμο της Σαρακοστής και την κατασκευάζουμε από 

χαρτόνι κάνσον 

 Αναζητούμε τα πασχαλινά  έθιμα 

 Αναπαριστούμε το έθιμο του Λαζάρου και τραγουδάμε τα κάλαντά του  

 Παρασκευάζουμε Λαζαράκια, πασχαλινά κουλουράκια , διαβάζουμε την 

ιστορία της «Κόκκινης Παπαρούνας» και των «Κόκκινων Αυγών» και 

βάφουμε τα δικά μας αυγά 

 Κατασκευάζουμε λαμπάδες και αυγά από φελιζόλ και τα στολίζουμε 

 Συζητούμε για το έθιμο της Πρωτομαγιάς  

 Επίσκεψη σε πάρκο και κατασκευή πρωτομαγιάτικου στεφανιού 

 Επίσκεψη στην Ανθοκομική Έκθεση της Κηφισιάς 

Καλοκαίρι 

 Με την έναρξη του καλοκαιριού, συζητούμε για τη διαδικασία του θερισμού 

 Αναπαριστούμε το «θερισμό» 

 Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα και παρακολούθηση του 

προγράμματος « από το σιτάρι στο ψωμί» 

 Αναφορά στο έθιμο του Αη Γιάννη και αναπαράστασή του στο χώρο του 

σχολείου 

 Κατασκευή κολάζ με καλοκαιρινή θεματολογία 

 

Διάρκεια:  

 Ενδεικτική έναρξη: 12/01/15 
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 Ενδεικτική λήξη: 15/06/15 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός σχολικού ωραρίου στα πλαίσια των μαθημάτων 
της Μελέτης Περιβάλλοντος , της Μουσικής , των Εικαστικών , της Θεατρικής 
Αγωγής και της Πληροφορικής 

Σημείωση οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο φθινόπωρο έχουν ήδη γίνει 
χωρίς επιβάρυνση του προγράμματος 

  

Συνεργασίες: 

 Εκπαιδευτικό Κέντρο «Δρω» 

 Εργαστήριο Πηλού στο Paradise Club 

 Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα 

 Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς 

 Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού 

 

Προϋπολογισμός Δράσεων 

   

Επαναχρησιμοποίηση υλικού προηγούμενων δράσεων και προμήθεια 

νέων υλικών:  

Α. Επαναχρησιμοποίηση υλικών προηγούμενων δράσεων: Θα χρησιμοποιηθεί το 

εκπαιδευτικό υλικό που έχει το σχολείο, ενώ μέρος του προγράμματος θα γίνει 

στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου 

 

Παραδοτέα 

 Θα συγκεντρωθεί φωτογραφικό υλικό από τα μαθήματα και την εκδήλωση 

της λήξης (χωρίς κόστος του προϋπολογισμού της Πράξης). 

 Έκθεση Κολάζ 
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  Εικονογραφημένο βιβλίο Παροιμιών 

 Οπτικοακουστικό υλικό με μαγνητοφωνημένα τραγούδια από τους μαθητές 

και τις αναπαραστάσεις των εθίμων. 

 Θα συνταχθεί έκθεση πεπραγμένων-απολογισμού. Σε αυτή θα 

συμπεριλαμβάνονται οι απόψεις μαθητών για την εμπειρία τους. Στην ίδια  

έκθεση θα γίνεται απολογισμός της δράσης τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης, 

όσο και σε επίπεδο επίτευξης των αρχικών στόχων της εκδήλωσης, στο 

πλαίσιο της Πράξης των ΖΕΠ. 

 Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών στη γιορτή δημιουργικότητας 

 

Ενέργειες Δημοσιότητας 

Η δράση θα δημοσιοποιηθεί με αφίσες και ανακοινώσεις και παρουσίαση στο 

δικτυακό τόπο του σχολείου καθώς και στην ηλεκτρονική εφημερίδα και το blog 

http://takollhthria.blogspot.gr/ με αναφορά ότι υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ζώνες εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας 

Προτεραιότητας 2» και το λογότυπο του ΕΠ ΕΔΒΜ. 

  

http://takollhthria.blogspot.gr/
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2η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος : «Τρεις πολιτισμοί, τρία λιμάνια σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο» 

 

Μαθητές και τάξεις που συμμετέχουν 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Γ  26
ο
 ΔΣ Αχαρνών 22 9 13 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Γ 29
ο
 ΔΣ Αχαρνών 22 10 12 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Τμήμα Ολοήμερου 3 26
ου -

29
oυ

  ΔΣ Αχαρνών 
26 12 14 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Τμήμα Ολοήμερου 4 26
ου -

29
oυ

  ΔΣ Αχαρνών 
22 10 12 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Τμήμα Ένταξης 26
ου

 
Αχαρνών 

22 13 9 

 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν την επιμέρους δράση: 

Γιακουμάκη Στυλιανή,  Καραγιάννη Μαργαρίτα, Μικρούλη Ασπασία, Ρασσιά Λουϊζα, 

Καλαποθάκη Σοφία, Κάππα Αντωνία, Στεφάτου Παρασκευή, Οδυσσέας Σαγρέδος, 

Τριανταφύλλου Ιωάννης, Γιαννοπούλου Παρασκευή. 
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Συνοπτική Περιγραφή του Θέματος: 

Η προσέγγιση που προτείνεται αποτελεί δείγμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

στο μάθημα της Ιστορίας. 

Οι μαθητές μέσα από ένα ταξίδι στην εποχή του χαλκού έρχονται σε επαφή με τις 

συνήθειες της καθημερινότητας και της διατροφής των Κυκλαδιτών, των Μινωιτών 

και των Μυκηναίων και με διαφορετικούς τρόπους έκφρασης της τέχνης εκείνης της 

εποχής (κυκλαδικά ειδώλια, τοιχογραφίες, παραστάσεις κ.ά.). Επίσης θα 

μελετήσουν την ιερογλυφική γραφή, με αφορμή το δίσκο της Φαιστού, τη Γραμμική 

Α’ και Β’. Θα γνωρίσουν καλύτερα τον κυκλαδικό πολιτισμό μέσα από την επίσκεψη 

που θα διεξαχθεί στο μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, καθώς και με την εικονική 

περιήγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Η βιωματική προσέγγιση της γνώσης θα γίνει με κατασκευές από τους 

μαθητές με χρήση διαφορετικών υλικών π.χ. πηλό, γύψο, φύλλα χαλκού, 

υφάσματα. Οι μαθητές θα κληθούν να δημιουργήσουν ειδώλια, εργαλεία και άλλα 

αντικείμενα του κυκλαδικού πολιτισμού, το δίσκο της Φαιστού, ένα μινωικό πλοίο, 

σφραγιδόλιθους, γυναικείες φορεσιές, παραστάσεις, όπως τα ταυροκαθάψια και 

την άνοιξη από το Ακρωτήρι της Θήρας. Επίσης θα προσεγγίσουν τους ήχους και τη 

μουσική της ιστορικής περιόδου κατασκευάζοντας μουσικά όργανα και με 

πρωτογενή υλικά και να παράγουν μουσική με αυτά. Οι μαθητές θα 

αναπαραστήσουν μέσα από τη θεατρική έκφραση τη ζωή των ανθρώπων στις 

αντίστοιχες κοινωνίες. 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα αναπτυχθούν μέσα στο πλαίσιο της 

διαθεματικότητας και της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης. Θα εμπλακούν 

μαθήματα όπως, τα Εικαστικά, η Θεατρική Αγωγή, η Μουσική και οι Νέες 

Τεχνολογίες. 
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 Οι δράσεις αυτές θα συμβάλλουν στη ανάπτυξη  της δημιουργικής και κριτικής 

σκέψης των μαθητών αλλά και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κατανόηση των 

στοιχείων που συνθέτουν την εικόνα των τριών αυτών πολιτισμών του Χαλκού. 

 

Παιδαγωγικοί στόχοι Σχεδίου Δράσης και συσχέτισή τους με σκοπούς 

πιλοτικού Προγράμματος ΖΕΠ: 

Α. Συσχέτιση στόχων σχεδίου δράσης με σκοπούς πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

1.  Ανάπτυξη προφορικού λόγου και αφηγηματικής 

ικανότητας 

NAI  

2. Ανάπτυξη κατανόησης γραπτού λόγου ή αναδυόμενου 

εγγραμματισμού στο νηπιαγωγείο 

 OXI 

3. Παραγωγή γραπτού λόγου NAI  

4. Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων συνεργασίας, 

επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων, 

υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας, αυτορρύθμισης 

NAI  

5. Ανάπτυξη συναισθηματικού τομέα (ικανότητες έκφρασης 

και διαχείρισης συναισθημάτων, βελτίωση αυτο-εικόνας) 

NAI  

6. Παροχή ευκαιριών διαφοροποιημένης εκπαίδευσης NAI  

7. Ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης και κριτικής σκέψης NAI  

8. Παροχή ευκαιριών διεπιστημονικής συνεργασίας 

εκπαιδευτικών 

NAI  

9. Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας ΝΑΙ  

10. Κοινωνικο-γνωστική προετοιμασία ομαλής μετάβασης από 

τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη 

 OXI 
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Άλλοι: NAI  

 

Β. Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

Παιδαγωγικοί Στόχοι:  

Οι μαθητές θα είναι ικανοί : 

 Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τους πολιτισμούς της εποχής του 

Χαλκού. 

 Να γνωρίσουν την καθημερινότητα των Κυκλαδιτών, των Μινωιτών και των 

Μυκηναίων. 

 Να γνωρίσουν τις ασχολίες, τις διατροφικές συνήθειες και τον τρόπο 

ένδυσης αυτών. 

 Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με την Ιερογλυφική γραφή, τη Γραμμική 

Α’ και τη Γραμμική Β’. 

 Να μυηθούν στη διαδικασία της διερεύνησης. 

 Να εθιστούν στην παρατήρηση και περιγραφή αρχαιολογικών ευρημάτων. 

 Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία άντλησης πληροφοριών και εξαγωγής 

ιστορικών συμπερασμάτων. 

 Να συσχετίσουν στοιχεία και των τριών πολιτισμών. 

 Να γνωρίσουν την τέχνη των πολιτισμών και να ανακαλύψουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά της. 

 Να θαυμάσουν αντιπροσωπευτικά δείγματα αυτής της τέχνης. 
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 Να αναπτύξουν κατασκευαστικές δεξιότητες και να απολαύσουν τις δικές 

τους δημιουργίες. 

 Να αναπλάσουν με τη φαντασία τους τον τρόπο ζωής των Κυκλαδιτών, των 

Μινωιτών και των Μυκηναίων. 

 Να αναπαραστήσουν σκηνές από την καθημερινή ζωή των των Κυκλαδιτών, 

των Μινωιτών και των Μυκηναίων. 

 Να συνεργάζονται αρμονικά. 

 Να αναπτύξουν θετικά το αυτοσυναίσθημά τους με τη δημιουργία έργων 

τέχνης. 

 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες λεπτής κινητικότητας. 

 Να ασκηθούν στην παρατήρηση και την περιγραφή. 

Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και σημαντικότητας της δράσης: 

Η Ιστορία αν και αποτελεί ένα μάθημα στείρας απομνημόνευσης για πολλούς 

μαθητές, μέσα από τη βιωματική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μπορεί 

να αποτελέσει ουσιαστική πηγή γνώσης και εποικοδομητική σύνδεση θεωρίας και 

πράξης. Οι μαθητές γίνονται κοινωνοί της ιστορικής γνώσης μέσω της οποίας 

αναπτύσσουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη. Οι μαθητές «ανακαλύπτουν» 

ως μικροί εξερευνητές διάφορα στοιχεία των πολιτισμών της εποχής του Χαλκού 

συμβάλλοντας στο χτίσιμο μιας ευκρινούς εικόνας για τη ζωή , την τέχνη, το ρόλο 

καθώς και τις επιρροές των πολιτισμών αυτών στη σύγχρονη εποχή. Βιώνουν τη 

θεωρητική τους γνώση και κατασκευάζουν τα δικά τους έργα χρησιμοποιώντας 

διαφορετικά υλικά εμπνευσμένοι από τα έργα τέχνης της εποχής αυτής. Μέσα από 

τις συγκεκριμένες δραστηριότητες καλλιεργούν τη φαντασία τους και αναπτύσσουν 

κατασκευαστικές δεξιότητες. Μαθαίνουν να συνεργάζονται ομαδικά για την 
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επίτευξη ενός κοινού στόχου, να ανταλλάσουν ιδέες, να ασκούν και να δέχονται 

κριτική καθώς και να αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους.   

Η Δράση θα γίνει σε συνεργασία με το Κολλέγιο Αθηνών και το Κολλέγιο Ψυχικού 

που τμήματα τη Γ τάξης τους παράλληλα θα ασχοληθούν με την ίδια θεματική. 

Μεθοδολογία Υλοποίησης:  

Δραστηριότητες: 

 Επίσκεψη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

 Παρατήρηση, περιγραφή και κατασκευή ειδωλίων, εργαλείων και άλλων 

αντικειμένων του Κυκλαδικού πολιτισμού 

 Εικονική περιήγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μέσω Η/Υ 

 Παρατήρηση και μελέτη των τοιχογραφιών : Άνοιξη από το Ακρωτήρι της 

Θήρας και Ταυροκαθάψια. 

 Κατασκευή μινωικού πλοίου με απλά υλικά. 

 Κατασκευή του δίσκου της Φαιστού με πηλό ταχείας και ξηράς πήξης. 

 Κατασκευή των τοιχογραφιών: Παριζιάνα και Μυκηναία 

 Κατασκευή σφραγιδόλιθων 

 Θεατρικό παιχνίδι με θέμα την καθημερινότητα των ανθρώπων εκείνης της 

εποχής. 

 Κατασκευή φορεσιάς της Μυκηναίας. 

 Αλληλογραφία σε ιερογλυφικά με μαθητές άλλου σχολείου. 

 Μελέτη της Γραμμικής Β’  

 Εναλλακτική προσέγγιση των μαθημάτων της Ιστορίας σχετικά με τον 

πολιτισμό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 
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Διάρκεια: 

 Ενδεικτική έναρξη: 12-01-2015 

 Ενδεικτική λήξη: 10-06-2015 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός σχολικού ωραρίου στα πλαίσια της 

Ιστορίας, της Ευέλικτης Ζώνης, της Αισθητικής Αγωγής, της Θεατρικής Αγωγής και 

της Μουσικής. 

 

Παράλληλες Δράσεις:  

 

 Ξενάγηση στο χώρο της έκθεσης του μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με τρόπο 

που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών: 

 Παιχνίδια και δραστηριότητες που αποκαλύπτουν τα μυστικά ενός αρχαίου 

πολιτισμού.  

 Ιστορίες μιας άλλης εποχής που τα ίδια τα εκθέματα του μουσείου μας 

μαρτυρούν.  

  Εικαστική δραστηριότητα των μαθητών με αφορμή ένα ειδώλιο.     

 Συνεργασία μέσω διαδικτύου και ζωντανά με μαθητές από το Κολλέγιο 

Αθηνών και Ψυχικού. 

 

Συνεργασίες (Φορείς / Σχολεία / κρατικές – δημοτικές δομές / 

πρόσωπα): 

 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

 Κολλέγιο Αθηνών και Ψυχικού 
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Προϋπολογισμός Δράσεων 

Επαναχρησιμοποίηση υλικού προηγούμενων δράσεων: 

Α. Επαναχρησιμοποίηση υλικών προηγούμενων δράσεων: Θα 

χρησιμοποιηθεί και το εκπαιδευτικό υλικό που έχει το σχολείο. 

 

Παραδοτέα 

 Θα συγκεντρωθεί φωτογραφικό υλικό από τα μαθήματα και την εκδήλωση 

της λήξης (χωρίς κόστος του προϋπολογισμού της Πράξης). 

 Θα συνταχθεί έκθεση πεπραγμένων- απολογισμού. Σε αυτή θα 

συμπεριλαμβάνονται οι απόψεις μαθητών για την εμπειρία τους. Στην ίδια 

έκθεση θα γίνεται απολογισμός της δράσης τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης, 

όσο και σε επίπεδο επίτευξης των αρχικών στόχων της εκδήλωσης, στο 

πλαίσιο της Πράξης των ΖΕΠ. 

 Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών στη γιορτή δημιουργικότητας. 

 Δημιουργία ειδωλίων, μουσικών οργάνων  και εργαλείων. 

 Κατασκευή μινωικού πλοίου. 

 Κατασκευή σφραγιδόλιθων. 

 Δημιουργία του δίσκου της Φαιστού. 

 Δημιουργία παραστάσεων ( Παριζιάνα, Μυκηναία). 

 Δημιουργία μυκηναϊκής  γυναικείας φορεσιάς. 

 

Ενέργειες Δημοσιότητας 

Η δράση θα δημοσιοποιηθεί με αφίσες και ανακοινώσεις και παρουσίαση στο 

δικτυακό τόπο του σχολείου καθώς και στην ηλεκτρονική εφημερίδα με αναφορά 

ότι υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» και το λογότυπο του ΕΠ ΕΔΒΜ. 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

 

43 

 

3η Επιμέρους Δράση: 

 Τίτλος: H ζωή γύρω από την Ακρόπολη των Αθηνών, άλλοτε και 

σήμερα. 

  

Μαθητές και τάξεις που συμμετέχουν 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Δ 26
ο
 Αχαρνών 21 10 11 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Δ 29
ο
 Αχαρνών 20 11 9 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν την επιμέρους δράση 

Καρακώστα Βασιλική,  Καρκάνη Ελένη, Παπαδημητρίου Άννα, Τριανταφύλλου 

Ιωάννης, Γιαννοπούλου Βασιλική, Σαγρέδος Οδυσσέας. 

 

Συνοπτική Περιγραφή του Θέματος: 

Οι μαθητές ταξιδεύουν στο χώρο και το χρόνο, γνωρίζοντας τα μνημεία της 

Ακρόπολης, άλλοτε και σήμερα. Η προσέγγιση των μαθητών δεν περιορίζεται στον 

να παρατηρήσουν τα μνημεία ως άψυχα αντικείμενα, αλλά να  προσπαθούν να τα 

δουν ως μέρος της ζωής των ανθρώπων κάθε εποχής. Η δράση αυτή χωρίζεται σε 

τρεις φάσεις (προετοιμασία για την επίσκεψη στην Ακρόπολη-επίσκεψη στην 

Ακρόπολη- ολοκλήρωση της δράσης και παρουσίασή της στο χώρο του σχολείου).  

Οι μαθητές, γίνονται μικροί ιστορικοί και αναλαμβάνουν ενεργούς ρόλους στην 

ομάδα. Συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται πληροφορίες για την ζωή στην 

αρχαιότητα μέσα από τα μάτια των παιδιών της εποχής. 
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Δημιουργούν δικά τους πρωτότυπα έργα (οδηγό επίσκεψης, τηλεοπτική εκπομπή), 

ενώ παράλληλα ενισχύεται η ιστορική τους συνείδηση. Οι εργασίες τους μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και από συμμαθητές τους κατά την ενδεχόμενη επίσκεψη τους 

στην Ακρόπολη. 

Παιδαγωγικοί στόχοι Σχεδίου Δράσης και συσχέτισή τους με σκοπούς  

Α. Συσχέτιση στόχων σχεδίου δράσης με σκοπούς πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ: 

 

  

1. Ανάπτυξη προφορικού λόγου και αφηγηματικής 
ικανότητας 

ΝΑΙ  

2. Ανάπτυξη κατανόησης γραπτού λόγου ή αναδυόμενου 
εγγραμματισμού στο νηπιαγωγείο 

 ΟΧΙ 

3. Παραγωγή γραπτού λόγου ΝΑΙ  

4. Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων συνεργασίας, 
επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων, υπευθυνότητας, 
πρωτοβουλίας, αυτορρύθμισης  

ΝΑΙ  

5. Ανάπτυξη συναισθηματικού τομέα(ικανότητες έκφρασης 
και διαχείρισης συναισθημάτων, βελτίωση αυτο-εικόνας) 

ΝΑΙ  

6. Παροχή ευκαιριών διαφοροποιημένης εκπαίδευσης ΝΑΙ ΟΧΙ 

7. Ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης και κριτικής σκέψης ΝΑΙ  

8. Παροχή ευκαιριών διεπιστημονικής συνεργασίας 
εκπαιδευτικών 

ΝΑΙ  

9. Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας  ΟΧΙ 

10. Κοινωνικο-γνωστική προετοιμασία ομαλής μετάβασης 
από τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη 

 ΟΧΙ 

11. Ανάπτυξη ιστορικής συνείδησης ΝΑΙ  
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Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και σημαντικότητας της  δράσης: 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ακρόπολη των Αθηνών, συνήθως γίνεται χωρίς την 

απαραίτητη προετοιμασία των μαθητών, με αποτέλεσμα η επίσκεψη να 

περιορίζεται στην παράθεση πληροφοριών που στερούνται δράσης και βιωματικής 

προσέγγισης από μέρους των μαθητών. Επιπλέον μετά την επίσκεψή τους, οι 

μαθητές συνήθως μένουν στην απλή διήγηση των όσων είδαν. 

Η δράση αυτή βοηθά τους μαθητές να προετοιμαστούν για την επίσκεψη στο χώρο 

της Ακρόπολης και να προσεγγίσουν τη γνώση βιωματικά. Μετά την εκπαιδευτική 

επίσκεψη δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να παρουσιάσουν τις εργασίες τους 

και να γίνουν και οι ίδιοι μικροί ιστορικοί. Αποκτώντας δεξιότητες που θα τους 

βοηθήσουν να προσεγγίσουν και άλλους ιστορικούς χώρους στο μέλλον. 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης:  

Φάση προετοιμασίας:  

 Πριν την επίσκεψη στην Ακρόπολη, οι μαθητές με την χρήση ψηφιακών 

εργαλείων 

 εντοπίζουν γεωγραφικά το βράχο της Ακρόπολης  

 αναζητούν σε ομάδες, πληροφορίες για το κάθε μνημείο 

  γνωρίζουν και περιγράφουν τα μνημεία της 

 συζητούν για την αρχιτεκτονική των ναών και δημιουργούν το δικό τους 

λεξιλόγιο αρχιτεκτονικών όρων. 

 Οι μαθητές επιπλέον επεξεργάζονται  την  εκπαιδευτική μουσειοσυσκευή 

«Πάμε στην Ακρόπολη» την οποία δανείζονται από την Υπηρεσία 

Συντήρησης Μνημείων της Ακρόπολης 
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Φάση υλοποίησης:  

Κατά την επίσκεψη στην Ακρόπολη και με τη βοήθεια σχετικών φύλλων εργασίας οι 

μαθητές  

 παρατηρούν και περιγράφουν από κοντά τα μνημεία της Ακρόπολης 

 μελετούν τον προσανατολισμό των μνημείων και τη λειτουργία του 

μνημείου  

 φωτογραφίζουν και σκιτσάρουν ό,τι τους έκανε εντύπωση.  

 φαντάζονται τον χώρο την κλασική εποχή και συζητούν για τις αλλαγές που 

συνέβησαν σε αυτόν κατά τη διάρκεια των αιώνων. 

Φάση δραστηριοτήτων ολοκλήρωσης, συμπερασμάτων και αναστοχασμού 

Μετά την επίσκεψή τους στην Ακρόπολη οι μαθητές 

 δημιουργούν σε μορφή power point μια συνολική  παρουσίαση για τα 

μνημεία της Ακρόπολης  

 δημιουργούν έναν οδηγό για την επίσκεψη στην Ακρόπολη από παιδιά για 

παιδιά 

 κατασκευάζουν σε ομάδες τη μακέτα κάθε ναού 

 φτιάχνουν ένα λεύκωμα ή μια έκθεση φωτογραφίας με εικόνες που οι ίδιοι 

οι μαθητές τράβηξαν κατά την επίσκεψή τους στην Ακρόπολη 

 δημιουργούν ένα ψηφιακό χρονολόγιο με την ιστορία της Ακρόπολης και τις 

αλλαγές της με το πέρασμα των χρόνων 

 Κατασκευάζουν μουσικά όργανα της κλασσικής αρχαιότητας και παίζουν 

μουσική που σύμφωνα με επιστημονικές  μελέτες είναι αντίστοιχη της 

μουσικής που έπαιζαν οι αρχαίοι Έλληνες  
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  αναλαμβάνουν ρόλους προσώπων της αρχαιότητας, όπως π.χ. του 

Αθηναίου πολίτη, του αρχιτέκτονα, του γλύπτη ή  ρόλους της σύγχρονης 

εποχής, όπως του αρχαιολόγου, του συντηρητή, του δημοσιογράφου.  

 συμμετέχουν σε  βιωματικά σεμινάρια σχετικά με τη βιντεοσκόπηση, τη 

φωτογραφία, τη σκηνοθεσία και το μοντάζ , από επαγγελματίες του χώρου 

 παράγουν  της δική τους τηλεοπτική εκπομπή που αφορά στην Ακρόπολη 

της κλασικής εποχής με τη χρήση του web studio 

 δημιουργούν τα δικά τους κόμικ σχετικά με την Ακρόπολη της κλασικής 

εποχής 

  

Διάρκεια: 

 Ενδεικτική έναρξη: 15-1-2015 

 Ενδεικτική λήξη: 30-5-2015 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός σχολικού ωραρίου στα πλαίσια της 

Ευέλικτης Ζώνης, της Ιστορίας, της Γλώσσας, της Πληροφορικής και της Θεατρικής 

Αγωγής  

 

Συνεργασίες:  

 Μουσεία της Ακρόπολης των Αθηνών για προμήθεια Μουσειοσυσκευής 

 Ξεναγοί 

 Υπηρεσία συντήρησης μνημείων της ακρόπολης 

 Τεχνικός Φωτογραφίας Κινηματογράφου για υποστήριξη της επεξεργασίας 

του ψηφιακού υλικού 
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Προϋπολογισμός Δράσεων 

Επαναχρησιμοποίηση υλικού προηγούμενων δράσεων και  

προμήθεια νέων υλικών: 

Επαναχρησιμοποίηση υλικών προηγούμενων δράσεων: web studio με 

εξοπλισμό green screen και ειδικό φωτισμό με στόχο την παραγωγή 

τηλεοπτικού προγράμματος, φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερα του 

σχολείου. 

 Παραδοτέα 

 Τα βιντεοσκοπημένα αρχεία που θα δημιουργήσουν οι μαθητές με αναφορά 

στο ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα.  

 Φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή μορφή (χωρίς κόστος του προϋπολογισμού 

της Πράξης)   

 Έκθεση πεπραγμένων-απολογισμού. Στην ίδια  έκθεση θα γίνεται 

απολογισμός της δράσης τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης, όσο και σε επίπεδο 

επίτευξης των αρχικών στόχων της εκδήλωσης, στο πλαίσιο της Πράξης των 

ΖΕΠ. 

 Θα υπάρχει έγκριση του Σχολικού Συμβούλου 

Ενέργειες Δημοσιότητας 

Η δράση θα δημοσιοποιηθεί στο δικτυακό τόπο του σχολείου (αφίσες , 

ανακοινώσεις και παρουσίαση της δράσης) με αναφορά ότι υλοποιήθηκε στο 

πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ζώνες εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – 

Άξονας Προτεραιότητας 2» και το λογότυπο του ΕΠ ΕΔΒΜ. 

Στο διαδικτυακό κανάλι του σχολείου http://www.youtube.com/user/dimolympic  

 

http://www.youtube.com/user/dimolympic
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4η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος : Παίζω … παραδοσιακά. 

 

Μαθητές και τάξεις που συμμετέχουν 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Α 26
ο
 ΔΣ Αχαρνών 22 11 11 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Α 29
ο
 ΔΣ Αχαρνών 22 12 10 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Β 26
ο
 ΔΣ Αχαρνών 20 12 8 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Β 29
ο
 Αχαρνών 18 12 6 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν την επιμέρους δράση 

Καλαμπόγια Ασημίνα, Χριστοπούλου Ευαγγελία, Μικρούλη Ασπασία, Καλαποθάκη 

Σοφία, Κουλογεωργίου Μαρία, Παρλαβάντζα Ειρήνη, Τριανταφύλλου Ιωάννης, 

Παπαδημητρίου Άννα, Δρούζα Κάτια 

 

Συνοπτική Περιγραφή του Θέματος : 

Οι μαθητές μέσα από τη χρήση κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού και 

βιωματικών προσεγγίσεων θα γνωρίσουν και θα παίξουν τα κυριότερα 

παραδοσιακά παιχνίδια. Μέσα από προβολές και αφηγήσεις πληροφορηθούν ποια 

παιχνίδια παίζονταν παλαιότερα και θα εντοπίσουν ποια από αυτά παίζονται μέχρι 

και σήμερα. Θα γνωρίσουν τους κανόνες των παραδοσιακών παιχνιδιών και θα 
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αναζητήσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα σύγχρονα και παραδοσιακά 

παιχνίδια, δραστηριότητα που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής τους 

σκέψης αλλά και στην καλλιέργεια της δεξιότητας της σύγκρισης.  

Η δράση δίνει την ευκαιρία για δραστηριοποίηση των γονέων και των παππούδων 

των παιδιών που μέσα από τις εμπειρίες και τις αφηγήσεις τους στα πλαίσια της 

διαγενεακής μάθησης  θα προσφέρουν ένα πλαίσιο σύνδεσης του παρόντος με το 

παρελθόν και του οικογενειακού περιβάλλοντος με το σχολείο. 

Οι μαθητές με τη χρήση νέων τεχνολογιών θα δημιουργήσουν εννοιολογικούς 

χάρτες, συλλέγοντας και καταγράφοντας πληροφορίες, συγκρίνοντας και    

αντιστοιχίζοντας τα παραδοσιακά παιχνίδια που γνώρισαν με το όνομά τους. Αυτή η 

διαδικασία με αντίστροφη πορεία μπορεί να αποτελέσει δραστηριότητα 

αυτοαξιολόγησης αλλά και παιχνιδιού με συμμαθητές τους είτε από το δικό τους 

τμήμα ή από άλλα τμήματα των σχολείων μας ή και από τα συνεργαζόμενα σχολεία.  

Θα δημιουργήσουν, ακόμη, τις δικές τους αφίσες / παρουσιάσεις με θέμα «τα 

παραδοσιακά παιχνίδια», αναπτύσσοντας αισθητικό πλαίσιο δημιουργίας και 

έκφρασης μέσα από τον συνδυασμό εικόνων και χρωμάτων.  

Επιπλέον, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων περιλαμβάνει την κατασκευή/ζωγραφική  

παραδοσιακών παιχνιδιών από τους ίδιους τους μαθητές, την ενεργή συμμετοχή 

τους σε παραδοσιακά παιχνίδια και λαχνίσματα που θα λάβουν χώρα στην αυλή 

του σχολείου κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. 

Σε αντιπαράθεση και σύγκριση με τα παραδοσιακά παιχνίδια οι μαθητές θα παίξουν 

και θα χρησιμοποιήσουν και σύγχρονα ψηφιακά παιχνίδια με τους υπολογιστές ή 

με τα bee bots σε μια καλή ευκαιρία σύγκρισης και ανάδειξης των κοινών τους 

στοιχείων. Ειδικά με τα Bee bots θα έχουν την ευκαιρία να αναδομήσουν 

παραδοσιακά παιχνίδια με σύγχρονα μέσα και να κατανοήσουν την αλγοριθμική 
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λογική που τα διακατέχει. Στα ψηφιακά παιχνίδια θα αναδειχτούν και οι 

μεθοδολογίες επιλογής και ασφαλούς χρήσης τους.  

Τέλος, οι μαθητές θα δημιουργήσουν σχετικό βίντεο καθώς και το δικό τους βιβλίο 

παραδοσιακών παιχνιδιών με τις ζωγραφιές και τις πληροφορίες που θα έχουν 

συλλέξει και καταγράψει, τα οποία θα παρουσιάσουν ανά ομάδες στην ολομέλεια. 

 

 Παιδαγωγικοί στόχοι Σχεδίου Δράσης και συσχέτισή τους με σκοπούς 

πιλοτικού Προγράμματος ΖΕΠ: 

Α. Συσχέτιση στόχων σχεδίου δράσης με σκοπούς πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

1. Ανάπτυξη προφορικού λόγου και αφηγηματικής ικανότητας NAI   

2. Ανάπτυξη κατανόησης γραπτού λόγου ή αναδυόμενου 
εγγραμματισμού στο νηπιαγωγείο 

ΝΑΙ  

3. Παραγωγή γραπτού λόγου NAI   

4. Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας 
και διαχείρισης συγκρούσεων, υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας, 
αυτορρύθμισης 

NAI   

5. Ανάπτυξη συναισθηματικού τομέα (ικανότητες έκφρασης και 
διαχείρισης συναισθημάτων, βελτίωση αυτο-εικόνας) 

NAI   

6. Παροχή ευκαιριών διαφοροποιημένης εκπαίδευσης NAI   

7. Ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης και κριτικής σκέψης NAI   

8. Παροχή ευκαιριών διεπιστημονικής συνεργασίας 
εκπαιδευτικών 

NAI   

9. Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας  OXI 

10. Κοινωνικο-γνωστική προετοιμασία ομαλής μετάβασης από τη 
μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη 

 OXI 

11. Άλλοι (να τους αναφέρετε): NAI   
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Β. Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

Παιδαγωγικοί Στόχοι:  

Οι μαθητές θα είναι ικανοί : 

 Να αναγνωρίζουν τα παραδοσιακά παιχνίδια. 

 Να εντοπίζουν ποια από αυτά είναι διαχρονικά και παίζονται μέχρι 

σήμερα. 

 Να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα παραδοσιακά και 

στα σύγχρονα παιχνίδια. 

 Να κατανοούν τους κανόνες των παραδοσιακών παιχνιδιών. 

 Να παρουσιάζουν προφορικά τις πληροφορίες για ένα παραδοσιακό 

παιχνίδι. 

 Να παράγουν γραπτό κείμενο με την καταγραφή των κανόνων των 

παραδοσιακών παιχνιδιών, δημιουργώντας έτσι το δικό τους βιβλίο. 

 Να εξοικειωθούν με ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης, 

δημιουργώντας εννοιολογικό χάρτη και αφίσα, αντιστοιχίζοντας εικόνες 

παραδοσιακών παιχνιδιών με τις ονομασίες τους και συλλέγοντας 

πληροφορίες.    

 Να αναπτύσσουν συγκεκριμένη στάση ζωής θέτοντας στόχους και 

προσπαθώντας για την κατάκτησή τους, αφού καλούνται να 

δημιουργήσουν το δικό τους βιβλίο το οποίο αποτελεί τον καρπό της 

συνολικής τους προσπάθειας και συνεργασίας. 

 Να κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας. 

 Να συνεργάζονται αρμονικά, να ανταλλάσσουν απόψεις, προκειμένου να 

παρουσιάσουν στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους. 
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 Να εκφράζονται δημιουργικά με τις κατασκευές και τις ζωγραφιές των 

παραδοσιακών παιχνιδιών. 

 Να παίζουν παραδοσιακά παιχνίδια εφαρμόζοντας τους κανόνες τους. 

 

Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και σημαντικότητας της δράσης:  

Τι θα ήταν τα παιδιά χωρίς παιχνίδι; Το παιχνίδι είναι μία φυσική, ζωτική ανάγκη για 

κάθε παιδί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πνευματικής, σωματικής και 

κοινωνικής του ανάπτυξης. Είναι βασικός παράγοντας κοινωνικοποίησης, µέσο 

έκφρασης και επικοινωνίας.  

Το παιδί μέσα από το παιχνίδι βιώνει διάφορες καταστάσεις, νιώθει χαρά, αγάπη, 

πόνο, μαθαίνει ν’ αντιμετωπίζει δυσκολίες και να τις ξεπερνά. 

Κάθε παιχνίδι εκφράζει την εποχή και την κοινωνία που το δημιούργησε, 

παραλλάσσεται από γενιά σε γενιά αλλά σταθερά καλλιεργεί τις αξίες της 

συμμετοχής και του σεβασμού σε κανόνες και όρους απλούς και ξεκάθαρους. 

Μέσα από ευέλικτες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας, 

τα παιδιά έρχονται πιο κοντά στην παράδοσή µας, μαθαίνουν καινούρια παιχνίδια, 

θυμούνται άλλα ξεχασμένα, παρατηρούν ομοιότητες και διαφορές µε τα δικά τους 

παιχνίδια, συγκρίνουν το παλιό με το καινούριο. 

Η καταγραφή αφηγήσεων από μεγαλύτερους και ίσως η πρόσκληση τους στο 

σχολείο να παίξουν παιχνίδια του παρελθόντος μαζί με τα παιδιά αφενός ανοίγει το 

σχολείο στην τοπική κοινωνία και εντάσσει τη διαγενεακή εκπαίδευση στα πλαίσια 

της σχολικής μάθησης.  

Οι μαθητές  αναπτύσσουν την ομαδικότητα και τη συνεργασία, γνωρίζουν καλύτερα 

τον εαυτό τους άλλα και τους άλλους και συγχρόνως  ψυχαγωγούνται. 
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Οι μαθητές καλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων να  οργανώσουν 

πληροφορίες και να αναπτύξουν μηχανισμούς κατάκτησης της γνώση. Αναπτύσσουν 

τον προφορικό λόγο και συγχρόνως κατανοούν και παράγουν γραπτά κείμενα. 

Αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη μέσα από διαδικασίες σύγκρισης. Ενισχύεται 

η ταυτότητά τους μέσα από την έκφραση, τη δημιουργία και την ανακάλυψη. Οι 

μαθητές καλούνται να  συνεργαστούν, να δημιουργήσουν, να εκφραστούν, να 

καταγράψουν και να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους στην 

ολομέλεια.  

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης:  

Δραστηριότητες 

 Προβολή video με θέμα τα παραδοσιακά παιχνίδια. 

 Καταγραφή παραδοσιακών και σύγχρονων παιχνιδιών. Εντοπίζω 

ομοιότητες διαφορές. 

 Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη. 

 Προβολή video προσομοίωσης παραδοσιακών παιχνιδιών. Συζητώ τους 

κανόνες ανά ομάδες και κάνω παρουσίαση στην ολομέλεια.  

 Συνέντευξη από γονείς, γιαγιά ή παππού για κάποιο παραδοσιακό 

παιχνίδι που γνωρίζουν. Πιθανή πρόσκλησή τους στο σχολείο για να 

παίξουν με τα παιδιά αυτά τα παιχνίδια. 

 Δημιουργία αφίσας. 

 Αντιστοίχιση παραδοσιακών παιχνιδιών με το όνομά τους με χρήση 

τεχνολογίας. 

 Ζωγραφική παραδοσιακών παιχνιδιών. 
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 Κατασκευές παραδοσιακών παιχνιδιών.  

 Παίζω τα παραδοσιακά παιχνίδια στην αυλή του σχολείου μου. 

 Παιχνίδια με λαχνίσματα στην αυλή του σχολείου μου. 

 Δημιουργία βιβλίου που θα περιλαμβάνει τη συλλογή και την καταγραφή 

των πληροφοριών για τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις ζωγραφιές αυτών 

καθώς και φωτογραφίες απ’ όλες τις δραστηριότητες. 

 Παραγωγή βίντεο με τις δραστηριότητες των παιδιών και τη συμμετοχή 

τους στα παιχνίδια. 

 

Διάρκεια: : 

 Ενδεικτική έναρξη: 15-1-2015 

 Ενδεικτική λήξη: 10-6-2015 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός σχολικού ωραρίου στα πλαίσια της 

Ευέλικτης Ζώνης, της Πληροφορικής, της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής 

Αγωγής.  

 

 

Συνεργασίες: 

 Το πρόγραμμα θα τρέξει σε συνεργασία με αντίστοιχα τμήματα της Σχολής 

Χατζήβεη 

 Μουσείο Αγγελικής Χατζημιχάλη-Πλάκα 

       

Προϋπολογισμός Δράσεων 
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Επαναχρησιμοποίηση υλικού προηγούμενων δράσεων και προμήθεια 

νέων υλικών: Συσχέτιση υλικών με δραστηριότητες και στόχους:  

Α. Επαναχρησιμοποίηση υλικών προηγούμενων δράσεων: Θα χρησιμοποιηθεί το 
εκπαιδευτικό υλικό που έχει το σχολείο, τα bee botsενώ μέρος του προγράμματος 
θα γίνει στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου 

 

Παραδοτέα 

 Θα συγκεντρωθεί φωτογραφικό υλικό από τα μαθήματα και την εκδήλωση 

της λήξης (χωρίς κόστος του προϋπολογισμού της Πράξης). 

 Θα συνταχθεί έκθεση πεπραγμένων-απολογισμού. Σε αυτή θα 

συμπεριλαμβάνονται οι απόψεις μαθητών για την εμπειρία τους. Στην ίδια  

έκθεση θα γίνεται απολογισμός της δράσης τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης, 

όσο και σε επίπεδο επίτευξης των αρχικών στόχων της εκδήλωσης, στο 

πλαίσιο της Πράξης των ΖΕΠ. 

 Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών στη γιορτή δημιουργικότητας 

(βίντεο, αφίσα, βιβλίο). 

 

Ενέργειες Δημοσιότητας 

Η δράση θα δημοσιοποιηθεί με αφίσες και ανακοινώσεις και παρουσίαση στο 

δικτυακό τόπο του σχολείου καθώς και στην ηλεκτρονική εφημερίδα με αναφορά 

ότι υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ζώνες 

εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» και το λογότυπο του 

ΕΠ ΕΔΒΜ. 
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  5η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος: Σμύρνη: Το σταυροδρόμι των πολιτισμών. 

Μαθητές και τάξεις που συμμετέχουν 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

ΣΤ1 26ου ΔΣ Αχαρνών 24 15 9 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

ΣΤ2 26ου ΔΣ Αχαρνών 25 15 10 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

ΣΤ3 26ου ΔΣ Αχαρνών 24 14 10 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν την επιμέρους δράση 

Παπαδάκης Στέργιος,  Σιώκης Παναγιώτης, Βελλίκη Φωτεινή, Περρής Φώτιος 

 

Συνοπτική Περιγραφή του Θέματος 

Οι μαθητές  μέσα από βιωματικές διαδικασίες θα μυηθούν στην κουλτούρα της 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας της Σμύρνης στις αρχές του 20ου αιώνα.  
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Θα ερευνήσουν μέσα από αναζήτηση ιστορικών πηγών τα γεγονότα της ταραγμένης 

εκείνης εποχής και σε συνδυασμό με το μάθημα της ιστορίας θα καταλήξουν σε 

συμπεράσματα για τις αιτίες που οδήγησαν στην βίαιη εξάλειψη του ελληνικού 

μικρασιατικού πολιτισμού και της φυσικής παρουσίας των Ελλήνων μετά από 

πολλούς αιώνες. 

Οι μαθητές θα αναζητήσουν μαρτυρίες μέσα από κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας 

μεγάλων Ελλήνων συγγραφέων που αναφέρονται στην εποχή εκείνη και  θα  

γνωρίσουν το έργο τους.  

Με τη βοήθεια μουσικών που έχουν βαθιά γνώση των μικρασιάτικων τραγουδιών 

θα γνωρίσουν τα τραγούδια, τη μουσική, καθώς και τα παραδοσιακά όργανα 

εκτέλεσης των τραγουδιών αυτών. 

Θα ανακαλύψουν τις γεύσεις και τη γαστρονομία της σμυρνέικης κουζίνας με τη 

βοήθεια γυναικών με μικρασιάτικη καταγωγή που θα μαγειρέψουν μαζί με τα 

παιδιά. 

Σε συνεργασία με το ιδιωτικό σχολείο "Σχολή Χατζήβεη" της Νέας Φιλαδέλφειας θα 

ξεναγηθούν στο Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού 'Φιλιώς Χαϊδεμένου" και θα 

αλληλεπιδράσουν μέσα από καλλιτεχνικά και μουσικά δρώμενα ανταλλάσοντας τις 

μεταξύ τους εμπειρίες για τον πολιτισμό της Σμύρνης.   

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί φεστιβάλ μικρασιατικού 

πολιτισμού. Οι μαθητές θα τραγουδήσουν και θα χορέψουν μικρασιάτικους 

σκοπούς, οι καλεσμένοι θα γευτούν μικρασιάτικες-πολίτικες νοστιμιές στην 

προετοιμασία των οποίων θα έχουν συμβάλλει και οι μαθητές. Επίσης, την ίδια 

μέρα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση ιστορικών φωτογραφιών καθώς και έκθεση 

πρωτότυπών κειμένων των μαθητών εμπνευσμένα από το μικρασιατικό πολιτισμό. 
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Παιδαγωγικοί στόχοι Σχεδίου Δράσης και συσχέτισή τους με σκοπούς 

πιλοτικού Προγράμματος ΖΕΠ: 

Α. Συσχέτιση στόχων σχεδίου δράσης με σκοπούς πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

1.  Ανάπτυξη προφορικού λόγου και αφηγηματικής 
ικανότητας 

NAI   

2. Ανάπτυξη κατανόησης γραπτού λόγου ή αναδυόμενου 
εγγραμματισμού στο νηπιαγωγείο 

 ΟΧΙ 

3. Παραγωγή γραπτού λόγου NAI   

4. Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων συνεργασίας, 
επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων, 
υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας, αυτορρύθμισης 

NAI   

5. Ανάπτυξη συναισθηματικού τομέα (ικανότητες έκφρασης 
και διαχείρισης συναισθημάτων, βελτίωση αυτο-εικόνας) 

NAI   

6. Παροχή ευκαιριών διαφοροποιημένης εκπαίδευσης NAI   

7. Ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης και κριτικής σκέψης NAI   

8. Παροχή ευκαιριών διεπιστημονικής συνεργασίας 
εκπαιδευτικών 

NAI   

9. Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας ΝΑΙ  

10. Κοινωνικο-γνωστική προετοιμασία ομαλής μετάβασης από 
τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη 

ΝΑΙ  

    

Β. Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τον πολιπολιτισμικό χαρακτήρα της Σμύρνης στις 

αρχές του 20ου αιώνα. 

 Να ανακαλύψουν ερευνητικά τις ιστορικές αιτίες που οδήγησαν στη 

μικρασιατική καταστροφή. 
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 Να καλλιεργήσουν το γραπτό τους λόγο εμπνεόμενοι από τη γνωριμία με 

τους σημαντικούς συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο ζήτημα 

(Ηλίας Βενέζης, Διδώ Σωτηρίου κλπ) 

  Να γευτούν και να μυηθούν στη διαδικασία παρασκευής μικρασιάτικων 

γεύσεων. 

 Να διασκεδάσουν και να γνωρίζουν τη μουσική και τους χορούς που 

έρχονται από τη Μικρά Ασία. 

 Να αναγνωρίσουν τα κοινά στοιχεία του ελληνικού και του τουρκικού 

πολιτισμού όπως αυτά συγκεράζονται μέσα από τη συνύπαρξη των δύο 

λαών στη Σμύρνη. 

 Να μάθουν να συνεργάζονται και να λειτουργούν ομαδικά. 

 Να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συνεργαστούν με τους μαθητές ενός 

άλλου σχολείου πάνω στο ίδιο αντικείμενο. 

Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και σημαντικότητας της  δράσης: 

Ο πολιτισμός της Σμύρνης εκείνης της εποχής αποτελεί ιδανικό παράδειγμα 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας, καθώς μέσα από τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της 

είχε καταφέρει να γεφυρώσει "Ανατολή και Δύση" σε μία κοινωνία που τη χώριζαν 

λίγα και την ένωναν πολλά. Στο μέρος αυτό έζησαν για μεγάλο διάστημα ειρηνικά 

Έλληνες και Τούρκοι.  

Επίσης, τα αίτια που οδήγησαν στη μικρασιατική καταστροφή θα βοηθήσουν τους 

μαθητές να κατανοήσουν και άλλες πτυχές της ελληνικής ιστορίας και να 

μπορέσουν να διδαχτούν ακόμη και για το παρόν και το μέλλον. 

Με τη μουσική και τις γεύσεις της Μικράς Ασίας δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να 

ψυχαγωγηθούν και να γνωρίσουν καινούριες αισθητικές εμπειρίες. 
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Τέλος, μέσα από τη συνεργασία με μαθητές άλλων σχολείων, τα παιδιά μπορούν να 

ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες και να εκτιμήσουν την αξία της  ομαδικής  

δουλειάς.   

Μεθοδολογία Υλοποίησης:  

Δραστηριότητες 

 Γνωριμία με παραδοσιακούς μουσικούς και διδασκαλία τραγουδιών και 

χορών. 

 Εργαστήρι μαγειρικής  με τη βοήθεια γυναικών με μικρασιατικές ρίζες. 

 Ερευνητική αναζήτηση στο διαδίκτυο ιστορικών πηγών. 

 Έκθεση ιστορικών φωτογραφιών. 

 Συγγραφή πρωτότυπων κειμένων από τους μαθητές εμπνευσμένων από τα 

έργα σπουδαίων Ελλήνων συγγραφέων. 

 Φεστιβάλ μουσικής και γεύσεων αφιερωμένο στη Σμύρνη. 

Διάρκεια: : 

 Ενδεικτική έναρξη: 15-1-2015 

 Ενδεικτική λήξη: 10-6-2015 

 

Συνεργασίες: 

 Το πρόγραμμα θα τρέξει σε συνεργασία με αντίστοιχα τμήματα της Σχολής 

Χατζήβεη και  

 τη βοήθεια συλλόγων Μικρασιατών 
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Παραδοτέα 

 Θα συγκεντρωθεί φωτογραφικό υλικό και βίντεο με δείγματα από τις 

εργασίες των μαθητών και την εκδήλωση της λήξης (χωρίς κόστος του 

προϋπολογισμού της Πράξης). 

 Θα συνταχθεί έκθεση πεπραγμένων-απολογισμού. Σε αυτή θα 

συμπεριλαμβάνονται οι απόψεις μαθητών για την εμπειρία τους. Στην ίδια  

έκθεση θα γίνεται απολογισμός της δράσης τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης, 

όσο και σε επίπεδο επίτευξης των αρχικών στόχων της εκδήλωσης, στο 

πλαίσιο της Πράξης των ΖΕΠ. 

Ενέργειες Δημοσιότητας 

 Η δράση τόσο κατά τη διάρκεια της όσο και η τελική γιορτή αφιέρωμα θα 

αναρτηθεί με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό τόσο στην εφημερίδα και τον 

διαδικτυακό τόπο του σχολείου όσο και στο ιστολόγιο της τάξης. 
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6η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος: Μελετώ τα μαθηματικά των πολιτισμών της αρχαιότητας 

Μαθητές και τάξεις που συμμετέχουν 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Δ  26
ο
 ΔΣ Αχαρνών 21 10 11 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Δ 29
ο
  ΔΣ Αχαρνών 20 11 9 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Ε 26
ο
 ΔΣ Αχαρνών 16 8 8 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Ε 29
ο
 ΔΣ Αχαρνών 14 7 7 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν την επιμέρους δράση 

Καρακώστα Βασιλική, Καρκάνη Ελένη, Χατζηνικολάου Αμαλία, Γιώτσα Ζωή, 

Τριανταφύλλου Ιωάννης 

 

Συνοπτική Περιγραφή του Θέματος: 

Μπορεί η διδασκαλία της ιστορίας των μαθηματικών να ενταχθεί στη σχολική 

πραγματικότητα; Σύμφωνα με σχετικές έρευνες (Culikers & Blom, 2001) η 

διδασκαλία της ιστορίας των μαθηματικών αναδεικνύει τον ανθρώπινο χαρακτήρα 

της μαθηματικής δραστηριότητας, τροποποιεί τις αντιλήψεις των παιδιών για τα 

μαθηματικά και παρέχει δυνατότητες διερευνητικών δραστηριοτήτων. Η ιστορία 

των μαθηματικών προσφέρει επίσης στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν 
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τους αρχαίους πολιτισμούς (Βαβυλωνίων και Αιγυπτίων) και μέσα από αυτούς 

ποικίλες κοινωνικές δομές και τους ενθαρρύνει να κατανοήσουν και να 

αξιολογήσουν τον τρόπο που τα μαθηματικά αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιηθήκαν 

από τους διάφορους πολιτισμούς στην πορεία του χρόνου. Μέσα από τη 

συγκεκριμένη δράση οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι τα μαθηματικά έχουν ιστορία, 

δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων. Τα 

μαθηματικά δεν είναι απλά ένας χειρισμός αριθμών και συμβόλων, μαθηματικών 

σχέσεων και πράξεων, αλλά πάνω από όλα είναι ένα πολιτισμικό εργαλείο 

παρόμοιο με αυτό της γλώσσας.  

Παιδαγωγικοί στόχοι Σχεδίου Δράσης και συσχέτισή τους με σκοπούς 

πιλοτικού Προγράμματος ΖΕΠ: 

Α. Συσχέτιση στόχων σχεδίου δράσης με σκοπούς πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

1. Ανάπτυξη προφορικού λόγου και αφηγηματικής 
ικανότητας 

ΝΑΙ  

2. Ανάπτυξη κατανόησης γραπτού λόγου ή αναδυόμενου 
εγγραμματισμού στο νηπιαγωγείο 

 ΟΧΙ 

3. Παραγωγή γραπτού λόγου  ΟΧΙ 

4. Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων συνεργασίας, 
επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων, 
υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας, αυτορρύθμισης  

ΝΑΙ  

5. Ανάπτυξη συναισθηματικού τομέα(ικανότητες έκφρασης 
και διαχείρισης συναισθημάτων, βελτίωση αυτο-εικόνας) 

ΝΑΙ  

6. Παροχή ευκαιριών διαφοροποιημένης εκπαίδευσης ΝΑΙ  

7. Ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης και κριτικής σκέψης ΝΑΙ  

8. Παροχή ευκαιριών διεπιστημονικής συνεργασίας 
εκπαιδευτικών 

ΝΑΙ  
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Β. Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

 1 οι μαθητές διατυπώνουν τις απόψεις για το συμβολισμό των αριθμών   

 4, 5, 7 Οι μαθητές ασκούνται στη συνεργασία μέσα στην ομάδα, στην 

αλληλοβοήθεια, στο σεβασμό του άλλου, στο γόνιμο διάλογο, στην 

ενεργητική ακρόαση, αναλαμβάνοντας  πρωτοβουλίες στα πλαίσια της 

ομάδας. 

 6 οι μαθητές αναστοχάζονται και να αξιολογούν τις αποφάσεις και τις 

απόψεις τους 

 8 η δράση αυτή γίνεται με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών των 

ειδικοτήτων. 

 11 η δράση αυτή παρέχει ευκαιρίες διαθεματικών και πολυπολιτισμικών 

προσεγγίσεων στα μαθηματικά 

Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και σημαντικότητας της δράσης  : 

Τα Μαθηματικά δεν είναι ένα  σύνολο «μαγικών» κανόνων, αλλά προϊόν της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, η οποία αναπτύχθηκε ανάλογα με τις ανάγκες της 

εποχής. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα Μαθηματικά αποτελούν μέρος της βιώσιμης 

πραγματικότητας των παιδιών και έτσι ακριβώς πρέπει να εκτιμώνται και να 

διδάσκονται.  

9. Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας  ΟΧΙ 

10. Κοινωνικο-γνωστική προετοιμασία ομαλής μετάβασης από 
τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη 

 ΟΧΙ 

11. 11. Ανάπτυξη πολυπολιτισμικής συνείδησης ΝΑΙ  



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

 

66 

Οι μαθητές , μέσα από την μελέτη των διαφορετικών τρόπων  προσέγγισης μιας 

μαθηματικής έννοιας ή κάποιας μαθηματικής διαδικασίας, σε διαφορετικά 

κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα,  μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις 

μαθηματικές έννοιες με τις οποίες ασχολούνται στο σχολικό μάθημα. Γίνονται 

μικροί μαθηματικοί της αρχαιότητας, υπολογίζουν  και συγκρίνουν, διευρύνοντας 

ταυτόχρονα τη μαθηματική τους σκέψη. 

Μέσα από τη δράση αυτή οι μαθητές κατανοούν την εξελικτική πορεία των 

μαθηματικών διαδικασιών καθώς και τη συνεισφορά τόσο των άλλων πολιτισμών 

όσο και του δικού τους, στη διαμόρφωση των μαθηματικών εννοιών. Επιπλέον  

κατανοούν και να αντιλαμβάνονται τη σημασία και αξία των θέσεων των ψηφίων. 

Έτσι  είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τους αριθμούς όχι  σαν ένα απλό 

μηχανιστικό σύστημα γραφής αλλά σαν ένα κώδικα και να είναι σε θέση να 

αποκωδικοποιούν αλλά και να κατανοούν την αξία του κάθε ψηφίου ξεχωριστά.  

Η εισαγωγή της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία των μαθηματικών 

επιχειρείται σε πολλές περιπτώσεις στα νέα εγχειρίδια μαθηματικών που 

διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο Αυτό γίνεται εμφανές και στα νέα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών για τα μαθηματικά του δημοτικού. Συγκεκριμένα το νέο 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τα μαθηματικά του δημοτικού αναφέρει  ότι οι 

μαθητές πρέπει να αποκτήσουν «Γνώση της ιστορικής εξέλιξης των μαθηματικών 

εργαλείων, συμβόλων, και εννοιών (π.χ. εξέλιξη των αριθμητικών συστημάτων). 

Η εισαγωγή της ιστορίας των μαθηματικών στην εκπαιδευτική διαδικασία θα δώσει 

τη δυνατότητα στους μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Είναι ένα κομμάτι 

της διδακτικής των μαθηματικών το οποίο τις περισσότερες φορές δεν αξιοποιείται 

από τους εκπαιδευτικούς. 

Μεθοδολογία Υλοποίησης:  

Φάση δραστηριοποίησης εισαγωγής και προετοιμασίας:  
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Στην αρχή της δράσης συζητάμε με τους μαθητές να μας πουν τις ιδέες τους, για το 

πώς δημιουργήθηκε η ανάγκη των ανθρώπων να χρησιμοποιήσουν σύμβολα και 

αριθμούς. 

Φάση υλοποίησης:  

Στη φάση υλοποίησης δίνουμε στους μαθητές ένα πρόβλημα, στο οποίο δυο παιδιά 

από διαφορετικούς πολιτισμούς (ελληνικός πολιτισμός και πολιτισμός των 

Βαβυλωνίων-σφηνοειδής γραφή και στη συνέχεια των Αιγυπτίων -ιερογλυφική 

γραφή) , παριστάνουν έναν αριθμό με διαφορετικό τρόπο και τους ζητάμε σε 

ομάδες να εκφράσουν τις απόψεις τους. Παρατηρούν στο χάρτη τις περιοχές που 

αναπτύχθηκαν οι συγκεκριμένοι πολιτισμοί και αναζητούν στο διαδίκτυο το λόγο 

που ανάγκασε τους πολιτισμούς αυτούς να αναπτύξουν τα συγκεκριμένα 

συστήματα αρίθμησης. 

Για τον πολιτισμό των Βαβυλωνίων  

Οι μαθητές διαβάζουν απόσπασμα από το Έπος του Γκιλγκαμές (ένα επικό ποίημα 

από την περιοχή της Βαβυλωνίας που αποτελεί το αρχαιότερο γνωστό λογοτεχνικό 

έργο) και εντοπίζουν τις μαθηματικές έννοιες που περιγράφονται. Tους δίνεται μια 

απεικόνιση αιγυπτιακής επιγραφής, την οποία παρουσίασε πρώτος ο Thomas Hyde, 

έτσι ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τη σφηνοειδή γραφή. Αναζητούν στο 

διαδίκτυο εικόνες από πλάκες που απεικονίζουν τη σφηνοειδή γραφή των 

Βαβυλωνίων, σε διάφορα μουσεία του κόσμου(όπως μουσείο του Λούβρου 

,Βερολίνου και Βρετανικό).  

Σημαντική αναφορά θα γίνει και στον  Henry Rawlinson  ο πρώτος που βρήκε το 

κλειδί της σφηνοειδούς γραφής (ότι το ίδιο σημάδι αποδίδει περισσότερους από 

έναν φθόγγους), ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές τους κανόνες –νόμους της 

συγκεκριμένης γραφής. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Rawlinson,_1st_Baron_Rawlinson
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Για τον πολιτισμό των Αιγυπτίων 

Οι μαθητές: 

  αναζητούν στο διαδίκτυο και τις τέσσερις μορφές Αιγυπτιακής γραφής ( 

ιερογλυφική, ιερατική, δημοτική, κοπτική) και τις συγκρίνουν με τα είδη 

γραφής του ελληνικού πολιτισμού. 

 Παρατηρούν τον πάπυρο του Rihd , τον πάπυρο της Μόσχας και τον πάπυρο 

Kahun,  προσπαθούν να αναγνωρίσουν αριθμητικά σύμβολα και αναζητούν 

πληροφορίες για την ιστορία των συγκεκριμένων παπύρων. 

Μέσα από τις παραπάνω δραστηριότητες οι μαθητές 

 γνωρίζουν τον πολιτισμό των Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων μελετώντας 

μαθηματικές έννοιες 

 αναλύουν τον τρόπο συμβολισμού των αριθμών των Αιγυπτίων  

 αναλύουν τον τρόπο συμβολισμού των αριθμών των Βαβυλωνίων 

(σφηνοειδής γραφή) 

 συγκρίνουν αυτά τα συστήματα αρίθμησης με το δεκαδικό σύστημα 

αρίθμησης 

 κάνουν πράξεις με βάση τα παραπάνω συστήματα αρίθμησης 

 συγκρίνουν το σημερινό αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού με αυτόν των 

Αιγυπτίων 

 κατανοούν τόσο την σημασία της συνέπειας που πρέπει να ακολουθεί ένα 

σύστημα αρίθμησης όσο και την αξία θέσης ψηφίου στον τρόπο γραφής 

ενός αριθμού 

Φάση δραστηριοτήτων ολοκλήρωσης, συμπερασμάτων και αναστοχασμού 
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Οι μαθητές  

 δημιουργούν με πηλό πορσελάνη  και φελλό τον δικό τους πίνακα με τα 

συστήματα αρίθμησης των Βαβυλωνίων και των Αιγυπτίων  

 παρουσιάζουν σε μορφή power point τα συστήματα αρίθμησης των 

πολιτισμών που μελέτησαν και ορισμένα ιστορικά στοιχεία 

 δημιουργούν δικά τους προβλήματα χρησιμοποιώντας τα σύμβολα και τους 

τρόπους επίλυσης των παραπάνω πολιτισμών. 

 φτιάχνουν κολλάζ με εικόνες παπύρων και πλακών με αριθμητικά σύμβολα 

των Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων 

 

Διάρκεια: 

 Ενδεικτική έναρξη: 15-1-2015 

 Ενδεικτική λήξη: 30-5-2015 

 Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός σχολικού ωραρίου στα πλαίσια 

της Ευέλικτης Ζώνης, της Ιστορίας, της Γλώσσας, της Πληροφορικής και των 

Εικαστικών 

 

Συνεργασίες :  

 Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

 Παραδοτέα 

 

 φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή μορφή (χωρίς κόστος του προϋπολογισμού 

της Πράξης)   
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 έκθεση πεπραγμένων-απολογισμού. Στην ίδια  έκθεση θα γίνεται 

απολογισμός της δράσης τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης, όσο και σε επίπεδο 

επίτευξης των αρχικών στόχων της εκδήλωσης, στο πλαίσιο της Πράξης των 

ΖΕΠ. 

  έγκριση του Σχολικού Συμβούλου 

Ενέργειες Δημοσιότητας 

 Η δράση θα δημοσιοποιηθεί στο δικτυακό τόπο του σχολείου (αφίσες , 

ανακοινώσεις και παρουσίαση της δράσης) με αναφορά ότι υλοποιήθηκε 

στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ζώνες εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» και το λογότυπο του ΕΠ ΕΔΒΜ. 

  

 στο διαδικτυακό κανάλι του σχολείου 

http://www.youtube.com/user/dimolympic 

http://www.youtube.com/user/dimolympic
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7η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος: Όμιλοι Εφαρμοσμένης Ρομποτικής (αρχάριοι και 

προχωρημένοι) 

 

Μαθητές και τάξεις που συμμετέχουν 

 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν την επιμέρους δράση 

Παπαδημητρίου Άννα,  Λουΐζα Ρασιά, Κατσαρού Όλγα,  Πατρινόπουλος Ματθαίος. 

Συνοπτική Περιγραφή  : 

Ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα που έχουμε εφαρμόσει τα προηγούμενα 

χρόνια με εξαιρετικά αποτελέσματα.  Τα δύο πρώτα χρόνια το πρόγραμμα γίνονταν 

κατά τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος σε όλους τους μαθητές της Ε΄ τάξης. 

Για την περασμένη σχολική χρονιά, το πρόγραμμα, και καλύπτοντας το έντονο 

ενδιαφέρον των μαθητών και των γονέων τους, διεξήχθη σε ώρες μετά τη λήξη του 

προγράμματος του σχολείου. Επειδή υπήρχαν αρκετοί μαθητές που τις πρώτες 

χρονιές παρακολούθησαν το πρόγραμμα και έδειξαν ενδιαφέρον, αλλά και 

εξαιρετικές ικανότητες, εκτός από τα τμήματα αρχαρίων δημιουργήθηκε και ένα 

τμήμα για μαθητές που είχαν ήδη παρακολουθήσει το πρόγραμμα των αρχαρίων 

ΤΑΞΗ: Ε 26ου & 
29ου ΔΣ Αχαρνών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 20 

ΑΓΟΡΙΑ:  ΚΟΡΙΤΣΙΑ:  

ΤΑΞΗ: Στ 26ου  & 
29ου ΔΣ Αχαρνών 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΑΘΗΤΩΝ    

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 10 

ΑΓΟΡΙΑ:  ΚΟΡΙΤΣΙΑ:  
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και επιθυμούσαν να προχωρήσουν περισσότερο και να συμμετέχουν και στον 

διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

Τα μαθήματα ρομποτικής  αποτελούν ένα ιδιαίτερα αγαπητό από τα παιδιά 

αντικείμενο, καθώς οι μαθητές μέσα από τις διαδικασίες του σχεδιασμού, της 

κατασκευής και του προγραμματισμού ενός ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν 

παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ανάπτυξη 

γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, προσέγγιση 

αφηρημένων  εννοιών, τον προγραμματισμό, κατανόηση της αλληλεπίδρασης 

ανθρώπου - μηχανής, την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες σε ένα από τη φύση 

του διαθεματικό πλαίσιο.  

Μέσα από την εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες επίλυσης 

ανοιχτών προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο, ενισχύεται η ανάπτυξη 

προηγμένων μηχανισμών μάθησης. Ενώ παράλληλα με την εργασία στις ομάδες 

ενθαρρύνεται η αλληλεπίδραση, η συνεργασία και η έκφραση των μαθητών. 

Η κατασκευή και ο προγραμματισμός των λειτουργιών ενός ρομπότ με την εμπλοκή 

των παιδιών στην ανάλυση, σχεδίαση εφαρμογή και άμεσο έλεγχο των παραμέτρων 

ενισχύεται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.  

Τα εκπαιδευτικά σενάρια είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και παράλληλα 

περιέχουν διαγωνιστικό κομμάτι, οι μαθητές δηλαδή συλλέγουν “πόντους” ανάλογα 

με την επιτυχημένη εφαρμογή των κατασκευών τους. 

Για το πρόγραμμα των πιο προχωρημένων, δίνεται στους μαθητές ένα ανοιχτό 

πρόβλημα και αυτοί προσπαθούν, εργαζόμενοι ως ομάδα, να βρουν τους 

βέλτιστους τρόπους για την επίλυσή του, χρησιμοποιώντας τα τεχνολογικά υλικά 

που τους διατίθενται σχεδιάζοντας,  κατασκευάζοντας, προγραμματίζοντας και 

δοκιμάζοντας τα δικά τους ρομπότ .  
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Το πρόγραμμα της ρομποτικής  προσφέρει στους μαθητές από μικρή ηλικία όχι 

μόνο εκπαίδευση στη χρήση νέων τεχνολογιών, αλλά ταυτόχρονα μέσα από τη 

συνεργασία δίνει στους μαθητές να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες δεξιότητές τους  

σκεφτόμενοι κριτικά μέσα από ένα πλέγμα διαφορετικών δεξιοτήτων και γνωστικών 

αντικειμένων. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η ρομποτική μπορεί να συνδυαστεί άριστα με 

διάφορα μαθήματα και να θέσει τις βάσεις για την αφομοίωση εννοιών από 

μαθήματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης τόσο σχετικών με τις Φυσικές 

Επιστήμες όσο και με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Παραδείγματος χάριν, στη 

Φυσική για τη μελέτη κίνησης, στα Μαθηματικά και στη Γεωμετρία για τη μέτρηση 

αποστάσεων, στη Μηχανική για την κατασκευή ρομπότ. 

 

Παιδαγωγικοί στόχοι Σχεδίου Δράσης και συσχέτισή τους με σκοπούς 

πιλοτικού Προγράμματος ΖΕΠ : 

Α. Συσχέτιση στόχων σχεδίου δράσης με σκοπούς πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

1.  Ανάπτυξη προφορικού λόγου και αφηγηματικής ικανότητας NAI  OXI 

2. Ανάπτυξη κατανόησης γραπτού λόγου ή αναδυόμενου 
εγγραμματισμού στο νηπιαγωγείο 

 OXI 

3. Παραγωγή γραπτού λόγου  OXI 

4. Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας 
και διαχείρισης συγκρούσεων, υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας, 
αυτορρύθμισης 

NAI   

5. Ανάπτυξη συναισθηματικού τομέα (ικανότητες έκφρασης και 
διαχείρισης συναισθημάτων, βελτίωση αυτο-εικόνας) 

NAI   

6. Παροχή ευκαιριών διαφοροποιημένης εκπαίδευσης 
NAI   

7. Ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης και κριτικής σκέψης NAI   

8. Παροχή ευκαιριών διεπιστημονικής συνεργασίας 
εκπαιδευτικών 

NAI   

9. Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας  OXI 
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10. Κοινωνικο-γνωστική προετοιμασία ομαλής μετάβασης από τη 
μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη 

NAI  OXI 

11. Άλλοι (να τους αναφέρετε): NAI   

 

Β. Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

Παιδαγωγικοί Στόχοι: 

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα στοχεύουμε:  

 Στην απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης  τεχνολογικών εργαλείων  

 Στην ανάπτυξη συνεργατικών και συμμετοχικών δεξιοτήτων  

 Στην επιλογή των καταλληλότερων πρακτικών για την επίλυση των 

προβλημάτων που παρουσιάζονται  

 Στην εξάσκηση σε μετρήσεις επί του πεδίου, ώστε να μπορέσουν να 

προχωρήσουν στον βέλτιστο προγραμματισμό των ρομπότ 

 Στην  κατανόηση/ αποκωδικοποίηση οδηγιών (προφορικών, γραπτών και 

από εικόνες) για την κατασκευή των ρομπότ τους 

 Την επίλυση εφαρμοσμένων προβλημάτων ανοιχτού τύπου 

 Την παρότρυνση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών  

 Την ενθάρρυνση των μαθητών και ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των 

μαθητών αλλά και βελτίωση της εικόνας του σχολείου με την συμμετοχή στο 

διαγωνισμό της ρομποτικής 

 Την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών που θέτουν το σχολείο στην 

πρώτη γραμμή της εναλλακτικής προσέγγισης της μάθησης και παροχής 

στους μαθητές πολλαπλών περιβαλλόντων μάθησης και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων. 
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 Στην κατανόηση διαδικασιών πρόβλεψης και προγραμματισμού 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων 

 

Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και σημαντικότητας της δράσης : 

Η δράση κρίνεται αναγκαία γιατί ενσωματώνει πλήρως το νόημα των δράσεων για 

σχολεία ΖΕΠ τόσο ως προς το περιεχόμενο και τη διαδραστικότητά του όσο και ως 

προς τις κοινωνικές προεκτάσεις και συνεργασίες που μπορεί να επιφέρει. 

Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αποτελεί ολοκληρωμένη πρόταση 

εκπαίδευσης με εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης-βασικού στόχου των 

προγραμμάτων ΖΕΠ. Ενσωματώνει στοιχεία από τις φυσικές επιστήμες και την  

τεχνολογία με προεκτάσεις στο περιβάλλον μέσα από μια σύγχρονη πλατφόρμα 

μάθησης. 

Ενισχύει τις κοινωνικό-συναισθηματικές στάσεις του μαθητή μέσα από την 

παιδαγωγική μέθοδο με την οποία πραγματοποιείται η εκπαίδευση του. 

Αναπτύσσει την ικανότητα μάθησης και δίνει ίσες ευκαιρίες στους μαθητές 

ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. 

Διευκολύνει την ομαλή μετάβαση ανάμεσα στις εκπαιδευτικές βαθμίδες ενώ ευνοεί 

την ανάπτυξη συνεργασιών τόσο μεταξύ των σχολείων όσο και στην τοπική 

κοινωνία αφού άπτεται πραγματικών προβλημάτων με εφαρμογή στην πραγματική 

ζωή.  

Γενικότερα η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων προσφέρει στους σημερινούς 

μαθητές και αυριανούς πολίτες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να 

μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τόσο της σύγχρονης όσο και της 

μελλοντικής κοινωνίας. Έτσι θα αποφευχθούν νέες ανισότητες, νέες μορφές 
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κοινωνικού αποκλεισμού (που πλέον είναι βαθύτερες και ταχύτερες) και πρόσθετες 

δυσκολίες ένταξης.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα η βέλτιστη εκπαιδευτική προσέγγιση της 

πληροφορικής δεν ταυτίζεται με τη χρήση Τ.Π.Ε. αλλά τη χρήση υπολογιστών και 

της τεχνολογίας για την ανάπτυξη νοητικών δραστηριοτήτων, της λογικής και 

αλγοριθμικής σκέψης των παιδιών, μέσα από εκπαιδευτικές συνεργατικές 

δραστηριότητες.  

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ρομποτικής των μαθητών που τελεί υπό την αιγίδα 

του ΥΠ.Π.Θ. (174904/Γ2/18-11-2013), θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για αυτούς 

θα βελτιώσει την αυτοεκτίμησή τους και θα αποτελέσει σημαντικό σημείο 

προβολής του σχολείου στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, αλλά και προβολή του 

έργου των ΖΕΠ με τις δυνατότητες διαφοροποιημένης εκπαίδευσης που 

προσφέρουν. 

Μεθοδολογία Υλοποίησης:  

Οι μαθητές θα παρακολουθούν το πρόγραμμα ανά τμήμα παρουσία του 

αντίστοιχου εκπαιδευτικού Πρόγραμμα 28 ωρών για κάθε τμήμα (14 εβδομάδες x 2 

διδακτικές ώρες) 

1η εργαστηριακή δραστηριότητα 

 Γνωριμία με την εκπαιδευτική ρομποτική, χρήση κινητήρα, κατασκευή 

ρομπότ που κινείται μπροστά. 

2η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Μετρήσεις απόστασης με χάρακα και συσχέτισή τους με κίνηση του 

ρομπότ (περιστροφές της ρόδας)  

 Υπολογισμός παραμέτρων υπολογισμού για τον προγραμματισμό των 

ρομπότ.. 
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3η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Αλληλεπίδραση ρομπότ με περιβάλλον. Χρήση  αισθητήρα υπερήχων. 

Κατασκευή ρομπότ ανίχνευσης αντικειμένων. 

4η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Αλληλεπίδραση ρομπότ με περιβάλλον. Χρήση  αισθητήρα  αφής. 

Κατασκευή ρομπότ ανίχνευσης αντικειμένων με αφή 

5η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Αισθητήρας φωτός. Βαθμονόμηση αισθητήρα. 

6η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Χρήση αισθητήρα φωτός. Κατασκευή ρομπότ που ανιχνεύει αλλαγές 

φωτισμού. 

7η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Χρήση αισθητήρων φωτός και κινητήρων. Κατασκευή ρομπότ που 

ακολουθεί συγκεκριμένη πορεία. 

8η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Αλληλεπίδραση ρομπότ με περιβάλλον. Χρήση αισθητήρων και 

κινητήρων. Κατασκευή ρομπότ που ανιχνεύει αντικείμενα και δρα υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες. 

9η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Ακολουθία δεικτών συγκεκριμένου χρωματισμού. Κατασκευή και 

προγραμματισμός ρομπότ με ακρίβεια γωνιών και στροφών. 

10η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Κατασκευή ρομπότ μεταφοράς αντικειμένων σε συγκεκριμένη 

χωροθέτηση. Χρήση κινητήρων και αισθητήρων. 

11η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Κατασκευή ρομπότ συλλογής και τοποθέτησης αντικειμένων. 
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12η -14η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Δημιιουργία και προγραμματισμός από τους μαθητές ρομπότ για τη 

υλοποίηση σύνθετων λειτουργιών και την υλοποίηση αντίστοιχων 

σεναρίων 

 

Στο τμήμα των προχωρημένων θα ακολουθηθούν αντίστοιχες δραστηριότητες με 

χρήση περισσότερων αισθητήρων και απτήρων αλλά πιο απαιτητικές κατασκευές 

αλλά και την εύρεση των βέλτιστων λύσεων στην επίλυση ανοιχτών προβλημάτων. 

Με πιθανό στόχο τη δημιουργία ομάδων που θα συμμετέχουν στους διαγωνισμούς 

ρομποτικής. 

 

 Διάρκεια (ενδεικνυόμενη, ελάχιστη, μέγιστη, προβλεπόμενη) και 

χρονικός επιμερισμός : 

 Ενδεικτική έναρξη: 15-1-2015 

 Ενδεικτική λήξη: 10-6-2015 

 Το πρόγραμμα των θα πραγματοποιηθεί με μορφή ομίλων, με το τμήμα των 

αρχαρίων να εργάζεται κατά τη διάρκεια του ολοήμερου και των 

προχωρημένων εκτός σχολικού ωραρίου με τη συνεργασία και του συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων η εκτιμώμενη διάρκεια είναι 14 δίωρα για κάθε 

τμήμα. 

 Δεν έχουν καθοριστεί ακόμα οι ημερομηνίες του διαγωνισμού ρομποτικής 

περιφερειακών και τοπικών όποτε όμως και να είναι θα συμμετέχουμε 

Συνεργασίες: 

 Συνεργασία με το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων αλλά και λειτουργία ως 

υπόδειγμα για άλλα σχολεία.  

 Υπάρχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον από τους μαθητές και τους γονείς  

τους για τη συμμετοχή στους ομίλους.   
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 Για περισσότερους  από είκοσι μαθητές οι γονείς τους με αίτησή τους ζητούν 

τη συμμετοχή τους, στο πρόγραμμα των αρχαρίων ενώ στο πρόγραμμα των 

προχωρημένων, παρά το ότι προγραμματίζεται εκτός διδακτικού ωραρίου 

έχουμε περισσότερες από δέκα αιτήσεις μαθητών που είχαν 

παρακολουθήσει την προηγούμενη χρονιά όλο τον κύκλο των μαθημάτων.  
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  8 η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος : To learn or not to learn? Μαθαίνω αγγλικά με τον ... Σαίξπηρ 

                                                                       

Μαθητές και τάξεις που συμμετέχουν 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Ε 26
ο
 ΔΣ Αχαρνών 16 8 8 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Ε 29
ο
 ΔΣ Αχαρνών 14 7 7 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Στ1 26ο Αχαρνών 24 15 9 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Στ2 26
ο
 Αχαρνών 25 15 10 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Στ 29
ο
 ΔΣ Αχαρνών 21 14 10 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν την επιμέρους δράση 

Ελένη Καπετάνου, Γεωργία Κοττά  

 

Συνοπτική Περιγραφή του Θέματος : 

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση οι μαθητές που διδάσκονται τα αγγλικά ως ξένη 

γλώσσα, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη ζωή και τα έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, 

να προσεγγίσουν πολιτισμικά στοιχεία της Ελισαβετιανής εποχής, να έρθουν σε 
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επαφή με τον θεατρικό λόγο στην αγγλική γλώσσα και να αναπτύξουν γλωσσικές 

δεξιότητες  μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων. Πρόκειται για μια δράση με διδακτικές 

προεκτάσεις η οποία επιδιώκει να παρέχει κίνητρα στους συμμετέχοντες 

δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον εκμάθησης της ξένης γλώσσας. 

Οι μαθητές αρχικά θα γνωρίσουν τη ζωή και τα έργα του Άγγλου δραματουργού 

μέσα από παρακολούθηση βίντεο, αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο ανά 

ομάδες και παρουσίαση των ευρημάτων στην τάξη. Στη συνέχεια, θα 

δημιουργήσουν, ανά τάξη, αφίσες με τα κυριότερα έργα του Σαίξπηρ και τη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα ώστε να κάνουν τη σύνδεση με την 

ελληνική θεατρική πραγματικότητα.  

Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μια διαδραστική κωμική θεατρική διασκευή του 

Σαιξπηρικού έργου 'Άμλετ' στην αγγλική γλώσσα. Δεδομένου του βαθμού 

δυσκολίας που εμπεριέχει η παρακολούθηση θεατρικής παράστασης σε γλώσσα 

διαφορετική από αυτή της μητρικής, θα προηγηθεί προετοιμασία των μαθητών 

εστιάζοντας στους βασικούς χαρακτήρες, την πλοκή καθώς και αυτούσιες αγγλικές 

εκφράσεις που έχουν διατηρηθεί στο διασκευασμένο θεατρικό κείμενο (π.χ. 

Something is rotten in the state of Denmark). Στο στάδιο αυτό, θα παρουσιαστεί νέο 

λεξιλόγιο το οποίο θα  διευκολύνει την κατανόηση του κειμένου. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές θα κληθούν να “μεταφράσουν” μέσα από διαφορετικές 

δραστηριότητες την εμπειρία του δραματοποιημένου λόγου του Σαίξπηρ όπως τη 

βίωσαν, στην αγγλική γλώσσα. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων θα 

πραγματοποιηθεί είτε ατομικά είτε ομαδικά και πάντα σε συνάρτηση με τις 

ατομικές  δεξιότητες του κάθε μαθητή.  Τέλος, θα δημιουργηθούν lapbooks τα 

οποία θα περιλαμβάνουν το σύνολο των δημιουργιών των μαθητών και τα οποία θα 

εκτίθενται στις τάξεις. 
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Παιδαγωγικοί στόχοι Σχεδίου Δράσης και συσχέτισή τους με σκοπούς 

πιλοτικού Προγράμματος ΖΕΠ: 

 Α. Συσχέτιση στόχων σχεδίου δράσης με σκοπούς πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

1.  Ανάπτυξη προφορικού λόγου και αφηγηματικής ικανότητας NAI  

2. Ανάπτυξη κατανόησης γραπτού λόγου ή αναδυόμενου 
εγγραμματισμού στο νηπιαγωγείο 

 OXI 

3. Παραγωγή γραπτού λόγου NAI  

4. Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας 
και διαχείρισης συγκρούσεων, υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας, 
αυτορρύθμισης 

NAI  

5. Ανάπτυξη συναισθηματικού τομέα (ικανότητες έκφρασης και 
διαχείρισης συναισθημάτων, βελτίωση αυτο-εικόνας) 

NAI  

6. Παροχή ευκαιριών διαφοροποιημένης εκπαίδευσης NAI  

7. Ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης και κριτικής σκέψης NAI  

8. Παροχή ευκαιριών διεπιστημονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών NAI  

9. Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας ΝΑΙ  

10. Κοινωνικο-γνωστική προετοιμασία ομαλής μετάβασης από τη 
μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη 

 OXI 

11. Άλλοι (να τους αναφέρετε):   

 

Β. Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

Παιδαγωγικοί Στόχοι:  

Οι μαθητές θα είναι ικανοί να: 

 Να αναγνωρίσουν και να κατονομάσουν τα βασικά έργα του Ουίλιαμ 

Σαίξπηρ. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης προφορικού λόγου με συνεχή ροή 

στην αγγλική γλώσσα   
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 Να ανταποκριθούν σε αυθεντικές γλωσσικές δομές της αγγλικής γλώσσας 

(διαδραστικός χαρακτήρας παράστασης) 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου στην αγγλική γλώσσα 

 Να αναπτύξουν κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες εκφράζοντας  

δημιουργικά τα συναισθήματα που τους προκάλεσε η θεατρική παράσταση. 

 Να διευρύνουν την κατανόησή τους ως προς τη γεωγραφική, πολιτισμική και 

ιστορική ποικιλομορφία. 

 Να λειτουργήσουν διαδραστικά με το κείμενο και τους χαρακτήρες. 

 

Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και σημαντικότητας της δράσης:  

Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ θεωρείται ο σπουδαιότερος Άγγλος ποιητής και θεατρικός 

συγγραφέας. Η πλειοψηφία των μαθητών που ανήκουν στο ηλικιακό γκρουπ στο 

οποίο απευθύνεται η δράση διαθέτουν ήδη κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά 

με τον ίδιο και τα έργα του. Ωστόσο, συνήθως αποφεύγεται η διδασκαλία του στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς είναι κοινή πεποίθηση ότι ο Σαιξπηρικός λόγος 

διαθέτει υψηλό βαθμό δυσκολίας ενώ οι μικροί μαθητές δεν είναι σε θέση να 

κατανοήσουν τα νοήματα  που περικλείονται σε αυτόν.  

Η προτεινόμενη δράση βασίζεται στην αντίληψη ότι τα έργα του Σαίξπηρ, εφόσον 

διασκευαστούν και εναρμονιστούν με το γνωστικό και γλωσσικό επίπεδο των 

μικρών μαθητών,  μπορούν να αποτελέσουν ένα συναρπαστικό έναυσμα για την 

ενασχόλησή τους εφ' ενός με τον θεατρικό λόγο και την ίδια την αγγλική γλώσσα 

(στη σύγχρονη μορφή της) και αφ'ετέρου με αυθεντικά στοιχεία της βρετανικής 

κουλτούρας. Επιπλέον, η εργογραφία του Σαίξπηρ περιλαμβάνει ιστορίες με 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και συναρπαστική πλοκή με έντονο τα στοιχείο της δράσης 
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και της ανατροπής, γεγονός που αυτόματα τις καθιστά ελκυστικές για τους μαθητές 

αυτής της ηλικίας. 

Κεντρικός άξονας της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί η παρακολούθηση θεατρικής 

παράστασης στην αγγλική γλώσσα βασισμένης στο γνωστό Σαιξπηρικό έργο ‘Άμλετ’. 

Οι μαθητές δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με 

δραματοποιημένο λόγο σε μια ξένη γλώσσα και ως εκ τούτου μια τέτοιου είδους 

δραστηριότητα θεωρείται ιδανική αφορμή ώστε να παρουσιαστεί νέο λεξιλόγιο, να 

εισαχθούν νέες γραμματικές δομές και να τονιστεί η πολιτισμική διάσταση της 

γνώσης μιας ξένης γλώσσας. 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης:  

 Παρακολούθηση βίντεο για τη ζωή και τα έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. 

 Εικονική περιήγηση στο θέατρο του Σαίξπηρ (Globe Theatre, Λονδίνο) 

 Δημιουργία αφίσας με τα γνωστότερα έργα του Σαίξπηρ μεταφρασμένα και 

στην ελληνική γλώσσα. 

 Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης στην αγγλική γλώσσα με τίτλο 'To 

be or not to be', βασισμένο στο έργο του Σαίξπηρ 'Άμλετ'. 

 Δημιουργία κόμικ με αγαπημένες σκηνές, 

 Μετασχηματισμός ιστορίας του έργου και επιλογή διαφορετικού τέλους 

 Ζωγραφική/σκίτσο 

 Δραματοποίηση επιλεγμένων σκηνών / αυτοσχεδιασμός 

 Φανταστική συνέντευξη με τους ήρωες της ιστορίας  

 Αφήγηση ιστορίας (story-telling)  
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 Δημιουργία lapbooks με τις δημιουργίες των μαθητών 

 

Διάρκεια:  

 Ενδεικτική έναρξη: 15-1-2014 

 Ενδεικτική λήξη: 15-4-2015 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός σχολικού ωραρίου. 

 

 

Επαναχρησιμοποίηση υλικού προηγούμενων δράσεων και προμήθεια 

νέων  υλικών:  

Α. Επαναχρησιμοποίηση υλικών προηγούμενων δράσεων: Θα χρησιμοποιηθεί το 

εκπαιδευτικό υλικό που έχει το σχολείο. 

Παραδοτέα 

 Θα συγκεντρωθεί φωτογραφικό υλικό από τα μαθήματα και τη θεατρική 

παράσταση (χωρίς κόστος του προϋπολογισμού της Πράξης). 

 Θα συνταχθεί έκθεση πεπραγμένων-απολογισμού. Σε αυτή θα 

συμπεριλαμβάνονται οι απόψεις μαθητών για την εμπειρία τους. Στην 

ίδια  έκθεση θα γίνεται απολογισμός της δράσης τόσο σε επίπεδο 

διοργάνωσης, όσο και σε επίπεδο επίτευξης των αρχικών στόχων της 

εκδήλωσης, στο πλαίσιο της Πράξης των ΖΕΠ. 

 Τα βιβλία (lapbooks) με τις εργασίες-δημιουργίες των μαθητών θα 

εκτεθούν στις αίθουσες των τμημάτων που συμμετέχουν στη δράση. 
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Ενέργειες Δημοσιότητας 

Η δράση θα δημοσιοποιηθεί με αφίσες, ανακοινώσεις και παρουσίαση στο 

δικτυακό τόπο του σχολείου καθώς και στην ηλεκτρονική εφημερίδα και το 

ιστολόγιο των ξένων γλωσσών με αναφορά ότι υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ζώνες εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας 

Προτεραιότητας 2» και το λογότυπο του ΕΠ ΕΔΒΜ. 
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9η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος: Όμιλος Επιστημών και Τεχνολογίας, Εργαστήρια 

πειραματισμού και κατασκευών. 

 

Μαθητές και τάξεις που συμμετέχουν 

 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν την επιμέρους δράση 

Παπαδημητρίου Άννα,  Λουΐζα Ρασιά, Κατσαρού Όλγα,  Πατρινόπουλος Ματθαίος,  

Βελλίκη Φωτεινή, Παπαδάκης Στέργιος, Σιώκης Παναγιώτης  

 

Συνοπτική Περιγραφή  : 

Η ενασχόληση των μαθητών με κατασκευές ειδικά αν αυτές σχετίζονται με 

τεχνολογικές εφαρμογές ή φυσικά φαινόμενα. αποτελούν ένα ιδιαίτερα αγαπητό 

από τα παιδιά αντικείμενο και δίνουν την ευκαιρία για υλοποίηση δραστηριοτήτων 

που η δημιουργικότητα συνδέεται άρρηκτα με το  παιχνίδι και την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών και 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, προσέγγιση αφηρημένων εννοιών της επιστήμης, 

κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου με την τεχνική- τεχνολογία. 

Μέσα από δραστηριότητες διερεύνησης στις οποίες οι μαθητές καλούνται να 

αναζητήσουν τις αρχές λειτουργίας απλών μηχανών και με τη χρήση πολυμορφικών 

υλικών που μπορεί να είναι από ανακυκλώσιμα υλικά, με ιδιοκατασκευές από τους 

ΤΑΞΗ: Στ 26ου & 29ου 
ΔΣ Αχαρνών 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 21 

ΑΓΟΡΙΑ:  14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 7 
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μαθητές αλλά και με τα πιο προηγμένα τεχνολογικά μέσα. Οι πειραματικές 

διαδικασίες και τεχνολογικές κατασκευές  που θα γίνουν από τους μαθητές 

μπορούν είτε να προέρχονται από την ιστορία των επιστημών και της τεχνολογίας 

είτε από την καθημερινή ζωή. Προσφέροντας έναν εναλλακτικό τρόπο δημιουργικής 

έκφρασης όπως επίσης και μία μεθοδολογία βιωματικής εκπαίδευσης με 

διερεύνηση  πάνω σε βασικές αρχές της επιστήμης. 

Η εφαρμογή βασικών επιστημονικών εννοιών σε κατασκευές με πρακτικές 

εφαρμογές εξοικειώνει τους μαθητές με την τεχνολογία και οδηγεί στην κατανόηση 

των επιστημών και της τεχνολογίας. Ενώ η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών 

ευαισθητοποιεί  τους μαθητές στην προστασία του περιβάλλοντος, στην 

επαναχρησιμοποίηση απαξιωμένων υλικών και στην ανακύκλωση.  

Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες συνεργαζόμενοι. Οι ομάδες αναλάβουν να 

διερευνήσουν ένα πρόβλημα να επιλέξουν τη βέλτιστη μεθοδολογία επίλυσής της 

να κατασκευάσουν την πειραματική διάταξη, να πειραματιστούν και αφού 

καταλήξουν σε συμπεράσματα, θα τα παρουσιάσουν.  

Οι μαθητές θα δημιουργήσουν δικές τους παρουσιάσεις / αφίσες οι οποίες θα 

περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των κατασκευών τους, τις φυσικές αρχές και 

έννοιες που στηρίζεται η λειτουργία τους, καθώς και την ιστορία αυτών των 

κατασκευών. Με αυτό τον τρόπο μέσα από διερεύνηση σε πηγές που έχουν 

αναφορές στην ιστορία της τεχνολογίας και της επιστήμης  θα παρουσιάσουν τις 

κατασκευές τους σε πολλαπλούς άξονες μέσα από ένα πλαίσιο διαθεματικότητας. 

 

Παιδαγωγικοί στόχοι Σχεδίου Δράσης και συσχέτισή τους με σκοπούς 

πιλοτικού Προγράμματος ΖΕΠ : 

Α. Συσχέτιση στόχων σχεδίου δράσης με σκοπούς πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

1.  Ανάπτυξη προφορικού λόγου και αφηγηματικής ικανότητας NAI  OXI 
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2. Ανάπτυξη κατανόησης γραπτού λόγου ή αναδυόμενου 
εγγραμματισμού στο νηπιαγωγείο 

 OXI 

3. Παραγωγή γραπτού λόγου  OXI 

4. Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας 
και διαχείρισης συγκρούσεων, υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας, 
αυτορρύθμισης 

NAI   

5. Ανάπτυξη συναισθηματικού τομέα (ικανότητες έκφρασης και 
διαχείρισης συναισθημάτων, βελτίωση αυτο-εικόνας) 

NAI   

6. Παροχή ευκαιριών διαφοροποιημένης εκπαίδευσης NAI   

7. Ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης και κριτικής σκέψης NAI   

8. Παροχή ευκαιριών διεπιστημονικής συνεργασίας 
εκπαιδευτικών 

NAI   

9. Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας  OXI 

10. Κοινωνικο-γνωστική προετοιμασία ομαλής μετάβασης από τη 
μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη 

NAI   

11. Άλλοι (να τους αναφέρετε):   

 

Β. Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

Παιδαγωγικοί Στόχοι:  

Οι μαθητές θα είναι ικανοί : 

 Στην απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογικών εργαλείων  

 Στην ανάπτυξη συνεργατικών και συμμετοχικών δεξιοτήτων  

 Στην επιλογή των καταλληλότερων πρακτικών για την επίλυση των 

προβλημάτων που παρουσιάζονται  

 Την επίλυση εφαρμοσμένων προβλημάτων ημι-ανοιχτού τύπου.  

 Την κατανόηση  αφηρημένων φυσικών εννοιών, όπως της μάζας του βάρους 

της εξάτμισης κτλ.  

 Την παρότρυνση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. 
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 Την ενθάρρυνση των μαθητών και ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των 

μαθητών αλλά και βελτίωση της εικόνας του σχολείου με την συμμετοχή στο 

διαγωνισμό της Τεχνο-Ανακύκλωσης. 

 Την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών που θέτουν το σχολείο στην 

πρώτη γραμμή της εναλλακτικής προσέγγισης της μάθησης και παροχής 

στους μαθητές πολλαπλών περιβαλλόντων μάθησης και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων.  

 Να προσφέρει την επιστημονική γνώση ως εκπαιδευτικό παιχνίδι που 

θα μπορεί να απευθυνθεί προς όλα τα κοινωνικά στρώματα, συμβάλλοντας 

στην καθιέρωση της εκπαίδευσης χωρίς σύνορα και κοινωνικοοικονομικούς 

φραγμούς. 

 Να εξοικειωθούν με ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης. 

 Να συνεργάζονται αρμονικά. 

 Να κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας. 

 Να κατανοούν την αξία των φυσικών εννοιών για την δημιουργία 

ανθρώπινων κατασκευών. 

 

Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και σημαντικότητας της δράσης: 

 

Οι φυσικές επιστήμες  παρουσιάζονται συνήθως ως μια σειρά από ξεκομμένα και 

αφηρημένα θέματα, τα οποία δε συνδέονται καθόλου με άλλα γνωστικά 

αντικείμενα και με την καθημερινή ζωή των μαθητών. Με βάση τη διεπιστημονική 

προσέγγιση των φυσικών επιστημών , δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να χειριστεί 

και να ανακαλύψει έννοιες, μέσα σε ένα πλαίσιο που προσφέρει σύνδεση μεταξύ 

αυτών των εννοιών. Μέσα από βιωματικές και οργανωμένες δραστηριότητες οι 
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μαθητές οδηγούνται στην αλλαγή της αντίληψής τους για τις φυσικές επιστήμες σε 

ένα περιβάλλον συνεργατικότητας, αναστοχασμού, ενεργής συμμετοχής και 

προσωπικής συνάφειας με αφετηρία τις καθημερινές εμπειρίες των μαθητών.   

Αρκετές φορές οι μαθητές πιστεύουν ότι οι ενότητες των φυσικών επιστημών δεν 

συνδέονται μεταξύ τους. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες δίνεται οι ευκαιρία 

στους μαθητές να συνδυάσουν και να χρησιμοποιήσουν  βασικές έννοιες των 

φυσικών επιστημών. Να κατανοήσουν την χρησιμότητα και την αναγκαιότητα 

αυτών έστω και μέσω της τέχνης . Οι ίδιοι θα προσπαθήσουν να «εκμεταλλευτούν» 

όλα τα υλικά των μαθηματικών για να έχουν ένα ακριβές αποτέλεσμα. 

Αντιλαμβάνονται ποιο, τι και πάνω από όλα ΓΙΑΤΙ κάνουν και ενεργούν με 

συγκεκριμένο τρόπο σε κάτι. Βασισμένοι στη σπουδαιότητα του ζευγαρώματος της 

τεχνολογίας και των φυσικών επιστημών μέσω των συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων,  καταφέρνουν να αναπτύξουν  την κριτική τους σκέψη. 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης:  

Οι μαθητές θα παρακολουθούν το πρόγραμμα με μορφή ομίλων κατά τη διάρκεια 

του Ολοήμερου ύστερα από σύμφωνη γνώμη των γονέων τους με την καθοδήγηση 

ειδικού εκπαιδευτικού αυξημένων προσόντων σε ένα πρόγραμμα 30 ωρών (15 

εβδομάδες x 2 διδακτικές ώρες) 

 Ο εκπαιδευτής προτείνει και παρουσιάζει διάφορα θέματα για προσέγγιση 

και μελέτη, δημιουργούνται ομάδες μαθητών που θα αναλάβουν να 

μελετήσουν και να παρουσιάσουν αυτά τα θέματα.  

 Η αρχική πρόταση είναι διαφορετικές ομάδες να αναλάβουν διαφορετικά 

θέματα και η πρόβλεψη μας είναι να δοθεί σε  κάθε ομάδα χρόνος  

τεσσάρων με πέντε εβδομάδων να ολοκληρώσει την επεξεργασία για κάθε 

θέμα. 
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 Οι ομάδες καθοδηγούνται και εφαρμόζουν  διερευνητικές διαδικασίες.  

 Καταγράφονται οι αρχικές απόψεις και ιδέες   

 Ξεκινούν με έρευνα είτε σε βιβλία είτε στο διαδίκτυο για την φυσικές αρχές 

ή το πολιτισμικό πλαίσιο και το ιστορικό πλαίσιο  μέσα στο οποίο 

κατασκευάστηκαν αρχικά οι κατασκευές που θα αναδημιουργήσουν οι 

μαθητές. 

 Ενδεικτικά προτείνονται οι κατασκευές  Το αυτοκινούμενο του Ήρωνα, το 

ηλιακό ρολόι, ηλιακός θερμοσίφωνας, μοντέλο αλυκών.  

 Έρευνα για τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές, με 

προτεραιότητα σε ανακυκλωμένα υλικά. 

 Δημιουργία υλικού παρουσίασης της λειτουργίας αλλά και των φυσικών 

εννοιών που εμπλέκονται στην λειτουργία των κατασκευών. 

 Σχεδιασμός των κατασκευών. 

 Υλοποίηση των κατασκευών. 

 Παρουσίαση και συσχέτιση με άλλα μοντέλα 

 

Διάρκεια:  

Ενδεικτική έναρξη: 15-1-2015 

Ενδεικτική λήξη: 10-6-2015 

Το  πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός σχολικού ωραρίου με μορφή ομίλου στη 

διάρκεια του ολοήμερου  
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Συνεργασίες (Φορείς / Σχολεία / κρατικές – δημοτικές δομές / 

πρόσωπα): 

 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού 

Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Επαναχρησιμοποίηση υλικού προηγούμενων δράσεων: 

Α. Επαναχρησιμοποίηση υλικών προηγούμενων δράσεων: Θα χρησιμοποιηθεί το 

εκπαιδευτικό υλικό που έχει το σχολείο, ενώ μέρος του προγράμματος θα γίνει 

στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου. 

Β. Προμήθεια νέου υλικού: Τα υλικά που θα αγοραστούν ειδικά τα όργανα 

μετρήσεων και πειραματισμού θα καταγραφούν στο βιβλίο υλικού και παραμείνουν 

στο σχολείο για χρήση και τα επόμενα χρόνια 

 

Παραδοτέα 

 Θα συγκεντρωθεί φωτογραφικό υλικό από τα μαθήματα και την εκδήλωση 

της λήξης (χωρίς κόστος του προϋπολογισμού της Πράξης). 

 Θα συνταχθεί έκθεση πεπραγμένων-απολογισμού. Σε αυτή θα 

συμπεριλαμβάνονται οι απόψεις μαθητών για την εμπειρία τους. Στην ίδια  

έκθεση θα γίνεται απολογισμός της δράσης τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης, 

όσο και σε επίπεδο επίτευξης των αρχικών στόχων της εκδήλωσης, στο 

πλαίσιο της Πράξης των ΖΕΠ. 

 Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών στη γιορτή δημιουργικότητας 

 Συμμετοχή των μαθητών στον 2ο Διαγωνισμός Τεχνο-Ανακύκλωση - Αρχαία 

Ελληνική Τεχνολογία 
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Ενέργειες Δημοσιότητας 

Η δράση θα δημοσιοποιηθεί με αφίσες και ανακοινώσεις και παρουσίαση στο 

δικτυακό τόπο του σχολείου καθώς και στην ηλεκτρονική εφημερίδα με αναφορά 

ότι υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ζώνες 

εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» και το λογότυπο του 

ΕΠ ΕΔΒΜ. 
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  10η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος: ΚΙΝΗΜΑΤΟ-ΓΡΑΦΟΥΜΕ 

Μαθητές και τάξεις που συμμετέχουν 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

ΣΤ1 26ου ΔΣ Αχαρνών 24 15 9 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

ΣΤ2 26ου ΔΣ Αχαρνών 25 15 10 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

ΣΤ3 26ου ΔΣ Αχαρνών 24 14 10 

Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν την επιμέρους δράση 

Παπαδάκης Στέργιος,  Σιώκης Παναγιώτης, Βελλίκη Φωτεινή, Σαγρέδος Οδυσσέας, 

Τριανταφύλου Γιάννης 

 

Συνοπτική Περιγραφή του Θέματος 

Οι μαθητές μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιωματικών δραστηριοτήτων, 

έρχονται  σε επαφή με όλη τη διαδικασία δημιουργίας μίας κινηματογραφικής 

ταινίας μικρού μήκους. Στηριγμένοι στη φόρμα του βωβού κινηματογράφου, των 

κωμωδιών του Μπάστερ Κίτον, οι μαθητές γίνονται οι ίδιοι κινηματογραφιστές. 
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Γνωρίζουν χαρακτηριστικά έργα του παγκόσμιου κινηματογράφου με σκοπό να 

διακρίνουν τα κινηματογραφικά είδη και να αποκωδικοποιήσουν την 

κινηματογραφική γλώσσα.  

Οι μαθητές μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, με την καθοδήγηση ενός 

έμπειρου σκηνοθέτη, επινοούν το σενάριο της ταινίας και χωρισμένοι σε ομάδες 

αναλαμβάνουν τους αντίστοιχους ρόλους των συντελεστών που απαιτούνται για τη 

δημιουργία μιας κινηματογραφικής ταινίας. Αρχικά, έπειτα από ένα καταιγισμό 

ιδεών, μια ομάδα αναλαμβάνει την αναλυτική γραφή του σεναρίου. Οι υπεύθυνοι 

παραγωγής σχεδιάζουν και υπολογίζουν τα απαραίτητα υλικά για την υποστήριξη 

του σεναρίου. Μία άλλη ομάδα είναι επιφορτισμένη να κάνει την επιλογή των 

κατάλληλων χώρων για τα γυρίσματα (ρεπεράζ). Η επιλογή των ηθοποιών – 

μαθητών (κάστινγκ), αποτελεί το αντικείμενο μιας άλλης ομάδας.  

Η υλοποίηση της ταινίας ξεκινάει με τους μαθητές να αναλαμβάνουν το ρόλο 

βοηθού σκηνοθέτη δίπλα στον έμπειρο σκηνοθέτη που τα καθοδηγεί. Οι 

ηλεκτρολόγοι – μαθητές φροντίζουν για το σωστό φωτισμό των σκηνών και τα 

γυρίσματα ξεκινούν. Τρεις μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο του οπερατέρ και ένας 

του διευθυντή φωτογραφίας. 

Με την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, άλλες ομάδες μαθητών προχωρούν στην 

τεχνική επεξεργασία της ταινίας (μοντάζ, υποτιτλισμός). Με τη βοήθεια του 

μουσικού του σχολείου γίνεται η μουσική επένδυση της ταινίας και τέλος μια ακόμη 

ομάδα αναλαμβάνει τη διαφημιστική προώθηση της ταινίας (αφίσες, τρέιλερ κ.λ.π). 

 

Παιδαγωγικοί στόχοι Σχεδίου Δράσης και συσχέτισή τους με σκοπούς 

πιλοτικού Προγράμματος ΖΕΠ  

Α. Συσχέτιση στόχων σχεδίου δράσης με σκοπούς πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 
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Β. Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: Να 

διακρίνουν και να αναγνωρίζουν τα διάφορα κινηματογραφικά είδη. 

 Να διακρίνουν τις διαφορές στη φόρμα του βωβού κινηματογράφου από τον 

ομιλούντα. 

 Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τα επαγγέλματα που συνδέονται με 

τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους. 

 Να επινοήσουν και να γράψουν το σενάριο μιας ταινίας. 

 Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές διαδικασίες (εικονοληψία, ηχοληψία, 

μοντάζ κα). 

1. Ανάπτυξη προφορικού λόγου και αφηγηματικής ικανότητας ΝΑΙ  

2. Ανάπτυξη κατανόησης γραπτού λόγου ή αναδυόμενου 
εγγραμματισμού στο νηπιαγωγείο 

 ΟΧΙ 

3. Παραγωγή γραπτού λόγου ΝΑΙ  

4. Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας 
και διαχείρισης συγκρούσεων, υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας, 
αυτορρύθμισης  

ΝΑΙ  

5. Ανάπτυξη συναισθηματικού τομέα(ικανότητες έκφρασης και 
διαχείρισης συναισθημάτων, βελτίωση αυτο-εικόνας) 

ΝΑΙ  

6. Παροχή ευκαιριών διαφοροποιημένης εκπαίδευσης ΝΑΙ  

7. Ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης και κριτικής σκέψης ΝΑΙ  

8. Παροχή ευκαιριών διεπιστημονικής συνεργασίας 
εκπαιδευτικών 

ΝΑΙ  

9. Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας  ΟΧΙ 

10. Κοινωνικο-γνωστική προετοιμασία ομαλής μετάβασης από 
τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη 

 ΟΧΙ 

11.  Άλλοι (να τους αναφέρετε):  ΝΑΙ  
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 Να αναγνωρίσουν τον κυρίαρχο ρόλο του σκηνοθέτη στο συντονισμό και 

στην καθοδήγηση όλων των υπόλοιπων συντελεστών μιας ταινίας. 

 Να ανακαλύψουν την αναγκαιότητα πολλών γνωστικών πεδίων 

(μαθηματικά, φυσική, ΤΠΕ, μουσική, γλώσσα) στη διαδικασία ολοκλήρωσης 

μιας ταινίας. 

 Να εκφραστούν καλλιτεχνικά μέσα από την εμπλοκή τους με τη 

κινηματογραφική διαδικασία. 

 Να εκφραστούν συναισθηματικά μέσα από την εναλλαγή των ρόλων 

μαθητής-ηθοποιός, μαθητής-σκηνοθέτης, μαθητής- σεναριογράφος κτλ. 

 Να εκφραστούν συναισθηματικά μέσα από την πρωτότυπη σύνθεση της 

μουσικής της ταινίας. 

 Να κατασκευάσουν με τη βοήθεια του δασκάλου εικαστικών τα απαραίτητα 

σκηνικά για την δημιουργία της ταινίας. 

 Να εξασκήσουν τις μαθηματικές τους γνώσεις υπολογίζοντας τον 

προϋπολογισμό της ταινίας καθώς και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες που 

συνδέονται με αριθμητικούς και γεωμετρικούς όρους. 

 Να διαπιστώσουν τη χρησιμότητα στην καθημερινή πράξη των γνώσεων των 

φυσικών επιστημών που έχουν αποκτήσει στη σχολική ζωή (φως, ήχος, 

ηλεκτρισμός κλπ). 

 Να διακρίνουν τις αξίες ενός καλού κειμένου-σεναρίου που αποτελεί ένα 

ξεχωριστό κειμενικό είδος. 

 Να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας. 

 Να συνεργάζονται αρμονικά. 
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 Να αναγνωρίσουν την ιεραρχική θέση των επαγγελμάτων στο σετ μιας 

ταινίας. 

 

Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και σημαντικότητας της δράσης   

Ο κινηματογράφος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τέχνες με ιδιαίτερη 

απήχηση στην προεφηβική ηλικία. Η πλειοψηφία των ταινιών με τις οποίες τα 

παιδιά έρχονται σε επαφή είναι προσανατολισμένες μόνο στην ευκαιριακή 

ψυχαγωγία, χωρίς ουσιαστικά να εμπλέκουν τα παιδιά στο μαγικό κόσμο του 

κινηματογράφο.  

Η δράση αυτή έχει σκοπό να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι 

μαθητές να μπορούν να διακρίνουν και να απολαμβάνουν τον ποιοτικό 

κινηματογράφο μέσα από την προσωπική εμπλοκή τους.  

Τέλος, είναι μια καλή ευκαιρία να βιώσουν την εφαρμογή όλων των γνωστικών 

πεδίων που έχουν διδαχθεί στο δημοτικό σχολείο στην καθημερινή τους εφαρμογή.  

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης: 

 Παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών βωβού κινηματογράφου. 

 Γνωριμία και συζήτηση με επαγγελματίες του κινηματογράφου σχετικά με τα 

επαγγέλματα που σχετίζονται με την παραγωγή μιας ταινίας. 

 Εργαστήρι συγγραφής πρωτότυπου σεναρίου. 

 Επίδειξη και γνωριμία με την κινηματογραφική κάμερα και τις λειτουργίες 

της. 

 Εργαστήρι κατασκευής και τοποθέτησης φωτισμού. 

 Βιωματικές δραστηριότητες επιλογής και διδασκαλίας ηθοποιών. 
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 Στήσιμο σκηνών και  λήψη των αντίστοιχων πλάνων. 

 Τεχνική επεξεργασία της ταινίας (Μοντάζ). 

 Σύνθεση της απαραίτητης μουσικής. 

 Κατασκευή αφισών και διαφημιστικών εντύπων για την παρουσίαση της 

ταινίας στο χώρο του σχολείου. 

Διάρκεια:  

 Ενδεικτική έναρξη: 15-1-2014 

 Ενδεικτική λήξη: 15-4-2015 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός σχολικού ωραρίου στα πλαίσια της 

Εύελικτης ζώνης των εικαστικών και της μουσικής . 

 

 

Επαναχρησιμοποίηση υλικού προηγούμενων δράσεων: 

Α. Επαναχρησιμοποίηση υλικών προηγούμενων δράσεων: Θα χρησιμοποιηθούν οι 

βιντεοκάμερα  οι προβολείς και ο εξοπλισμός του στούντιο που είχαμε προμηθευτεί 

τα προηγούμενα έτη  

 

Παραδοτέα 

 Ταινία μικρού μήκους δεκάλεπτης περίπου διάρκειας. 

 Πλούσιο φωτογραφικό υλικό που συγκεντρώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δράσης.  

 Αφίσες προώθησης της ταινίας. 
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 Θα συνταχθεί έκθεση πεπραγμένων-απολογισμού. Σε αυτή θα 

συμπεριλαμβάνονται οι απόψεις μαθητών για την εμπειρία τους. Στην ίδια  

έκθεση θα γίνεται απολογισμός της δράσης τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης, 

όσο και σε επίπεδο επίτευξης των αρχικών στόχων της εκδήλωσης, στο 

πλαίσιο της Πράξης των ΖΕΠ. 

Ενέργειες Δημοσιότητας 

Η δράση θα δημοσιοποιηθεί με αφίσες και ανακοινώσεις και παρουσίαση στο 

δικτυακό τόπο του σχολείου καθώς και στην ηλεκτρονική εφημερίδα με αναφορά 

ότι υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ζώνες 

εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» και το λογότυπο του 

ΕΠ ΕΔΒΜ. 
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  11η Επιμέρους Δράση: 

 Τίτλος: Ενημερωμένοι Μαθητές - Ενεργοί Πολίτες - Ενεργούμε τοπικά, 

σκεφτόμαστε παγκόσμια.  

 

Μαθητές και τάξεις που συμμετέχουν 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Ε 26
ο
 ΔΣ Αχαρνών 16 8 8 

 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Ε 29
ο
 ΔΣ Αχαρνών 14 7 7 

 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν την επιμέρους δράση 

Χατζηνικολάου Αμαλία, Γιώτσα Ζωή, Αλεξιάδης Ζαφείρης,  Καλαποθάκη Σοφία, 

Φώτιος Περρής, Σαγρέδος Οδυσσέας  

 

Συνοπτική Περιγραφή του Θέματος : 

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι μία διαφορετική εκπαιδευτική 

προσέγγιση που θα επιτρέψει στους μαθητές μας να κατανοήσουν καλύτερα τον 

κόσμο μέσα στον οποίο ζουν, να αντιληφθούν τη διασύνδεση των προβλημάτων 

(π.χ. ανισότητες μεταξύ των φύλων και των φυλών, παραβίαση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων κ.ά.) και τελικά να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίσουν την 

πολυπλοκότητα της πραγματικότητας. 

Η βελτίωση των ατομικών και κοινωνικών ικανοτήτων, αλλά και δεξιοτήτων των 

μαθητών μας, η καλλιέργεια αισθημάτων κατανόησης και ανεκτικότητας προς 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

 

103 

άλλους πολιτισμούς αποτελεί σήμερα κυρίαρχο στόχο κάθε σύγχρονης και 

πολιτισμένης κοινωνίας.  

Τα ανωτέρω περιγράφουν εν συντομία την έννοια της Πολιτότητας, στην οποία 

μάλιστα στοχεύει ολόκληρη η  Ευρωπαϊκή οικογένεια, ορίζοντας τη σημασία της 

διαμόρφωσης του ενεργού πολίτη.  

Ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης, μια αυτόνομη προσωπικότητα με 

κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση, που συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά 

δρώμενα. Ασκεί με συνέπεια τα δημοκρατικά του δικαιώματα και τις αντίστοιχες 

υποχρεώσεις, επιδεικνύει αυτοσεβασμό και αλληλοσεβασμό, αποδέχεται τη 

διαφορετικότητα, εργάζεται  ενάντια σε κάθε μορφή στερεοτύπων, συνεργάζεται 

για το κοινό όφελος, τη συνύπαρξη των ανθρώπων και των λαών χωρίς αισθήματα 

σωβινισμού, προκατάληψης και μισαλλοδοξίας. Επίσης, ενδιαφέρεται για την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ενεργεί, παρατηρώντας τι συμβαίνει 

στην κοινωνία και παρεμβαίνει, σε συνεργασία με συμπολίτες του, τις τοπικές 

αρχές, και γενικότερα με οργανωμένα σύνολα, όταν διαπιστώνει την ανάγκη της 

παρέμβασής του ή όταν εντοπίζει ένα πρόβλημα.  

Ο συνειδητοποιημένος μαθητής, που ενεργά συμμετέχει στα σχολικά δρώμενα και 

είναι αυτός που θα γίνει:   

         υπεύθυνος για τον εαυτό του,  

         συνειδητός πολίτης για τον τόπο του,  

         δημιουργικός πολίτης για τον κόσμο.  

Με τους επιμέρους στόχους μας επιδιώκουμε την καλλιέργεια 

της Πολιτότητας στους μαθητές μας μέσα από την ανάπτυξη της δράσης και των 

καλών πρακτικών στη σχολική μονάδα. Το βίωμα θα πρέπει να αποτελέσει για 

όλους εφαλτήριο για πράξη συνειδητή σε μια προσπάθεια πληροφόρησης και 
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ενεργούς εμπλοκής στα όσα διαδραματίζονται τόσο σε τοπικό, όσο και σε 

ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο.  

 Παιδαγωγικοί στόχοι Σχεδίου Δράσης και συσχέτισή τους με σκοπούς πιλοτικού 

Προγράμματος ΖΕΠ: 

Α. Συσχέτιση στόχων σχεδίου δράσης με σκοπούς πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

1. Ανάπτυξη προφορικού λόγου και αφηγηματικής 

ικανότητας 

ΝΑΙ  

2. Ανάπτυξη κατανόησης γραπτού λόγου ή αναδυόμενου 

εγγραμματισμού στο νηπιαγωγείο 

 OXI 

3. Παραγωγή γραπτού λόγου NAI  

4. Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων συνεργασίας, 

επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων, 

υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας, αυτορρύθμισης 

NAI  

5. Ανάπτυξη συναισθηματικού τομέα (ικανότητες έκφρασης 

και διαχείρισης συναισθημάτων, βελτίωση αυτο-εικόνας) 

NAI  

6. Παροχή ευκαιριών διαφοροποιημένης εκπαίδευσης NAI  

7. Ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης και κριτικής σκέψης NAI  

8. Παροχή ευκαιριών διεπιστημονικής συνεργασίας 

εκπαιδευτικών 

NAI  

9. Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας  OXI 

10. Κοινωνικο-γνωστική προετοιμασία ομαλής μετάβασης από 

τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη 

ΝΑΙ  

11. Άλλοι (να τους αναφέρετε): 

 Προτάσσονται οι αρχές και οι αξίες της Εκπαίδευσης για 
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την Αειφόρο Ανάπτυξη και τον διάχυση σε αυτές τις αρχές 

και αξίες μέσα από τη διδασκαλία των άλλων διδακτικών 

μαθησιακών πεδίων, αφού τα περισσότερα γνωστικά 

αντικείμενα και οι καθημερινές δραστηριότητες 

συνδέονται με αυτές, σε μια προσπάθεια να μην 

μετατραπούν σε στερεότυπες εκφράσεις. 

 Στο συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον οι μαθητές 

καθίστανται συνυπεύθυνοι για τη μάθησή τους και ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού γίνεται περισσότερο καθοδηγητικός - 

συμβουλευτικός. 

 Προσεγγίζονται βασικά θέματα και προβληματικές 

καταστάσεις που αντλούνται κυρίως από την επικαιρότητα 

και το άμεσο περιβάλλον των μαθητών . 

 Διαμόρφωση ενός νέου παιδαγωγικού πλαισίου μέσα στο 

οποίο αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότητες που 

συμβάλλουν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 

δραστηριοποίηση των μαθητών στη λήψη αποφάσεων και 

στη συμμετοχή, στην πρόληψη ή την επίλυση 

περιβαλλοντικών ζητημάτων και προβλημάτων. 

 Σταδιακή ανάπτυξη της κριτικής και συστημικής σκέψης, 

αλλά και της καλλιέργειας διερευνητικού και δημιουργικού 

  πνεύματος, μέσα από την ανάλυση και τη διερεύνηση                         

περιβαλλοντικών ζητημάτων και προβλημάτων καθώς και 

 την αναζήτηση προτάσεων-λύσεων στη λογική του τι πρέπει             

να γνωρίζει και να κάνει ο μαθητής, ως αυριανός πολίτης                   

τόσο της άμεσης κοινωνίας στην οποία ανήκει, αλλά και της              

 

 

NAI 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 
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χώρας του και του κόσμου, γενικότερα. 

Β. Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

Παιδαγωγικοί Στόχοι:  

Οι μαθητές να είναι ικανοί : 

 Να αναγνωρίσουν τους ρόλους των ατόµων στις διάφορες οµάδες και 

θεσµούς και την αλληλεπίδραση ατόµου – οµάδας  

 Να εκτιµήσουν τη σηµασία της οικογένειας και της οργάνωσης των ατόµων 

σε οµάδες µε διαφορετικούς ρόλους 

 Να αναγνωρίσουν την ανάγκη της ύπαρξης του σχολείου για το άτοµο και 

την κοινωνία 

 Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τους θεσµούς που υπάρχουν στο άµεσο και 

ευρύτερο περιβάλλον 

 Να αναπτύξουν το σεβασµό για την οργάνωση των κοινωνιών 

 Να αναγνωρίσουν τη σηµασία της πολιτικής οργάνωσης των κοινωνιών 

 Να αναπτύξουν θετική στάση για την έννοια της δηµοκρατίας 

 Να υιοθετήσουν στάσεις υπευθυνότητας τόσο για την άσκηση των 

δικαιωμάτων τους όσο και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

 Να περιφρουρούν τα δικαιώµατά τους και να αναλαµβάνουν τις 

υποχρεώσεις που έχουν ως πολίτες. 

 Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις για τους διαφορετικούς λαούς και τις 

διάφορες οµάδες που ζουν στη χώρα µας. 
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 Να ενθαρρυνθούν, ώστε να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες που να προωθούν 

την κατανόηση και τη συνεργασία ανάµεσα σε οργανωµένες οµάδες που 

βρίσκονται στην Ελλάδα. 

 Να σέβονται και να εκτιµούν τις παραδόσεις, τις πεποιθήσεις, τις ιδέες των 

άλλων. 

 Να αναγνωρίσουν την ανάγκη σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου 

 Να κατανοήσουν τους ρόλους των ατόµων στις διάφορες οµάδες και 

θεσµούς και την αλληλεπίδραση ατόµου – οµάδας.  

 Να αποδέχονται την αναγκαιότητα της οργάνωσης των κοινωνικών οµάδων. 

 Να αποκτήσουν δεξιότητες ορθής εκτίμησης προβληματικών καταστάσεων 

και ευελιξίας στην επίλυση γενικότερων προβλημάτων. 

 Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα σωστής συμπεριφοράς σε ένα 

κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει.  

 Να εκτιµήσουν τη σηµασία του θεσµού της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη του 

ατόµου και τη συµβολή της στην κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. 

 Να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και να εκτιµούν την αξία της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 Να επιθυµούν την ενεργό συµµετοχή τους στην αντιµετώπιση θεµάτων, 

ζητηµάτων και προβληµάτων. 

 Να αποκτήσουν επίγνωση της ευθύνης και της υποχρέωσης των πολιτών για 

ενεργό συμμετοχή στις κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες. 

 Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι σε όλους τους Ευρωπαίους 

συµπολίτες τους και διάθεση για συνεργασία και αλληλεγγύη. 

 Να προβληματιστούν για τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα. 
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Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και σημαντικότητας της δράσης:  

Oι σύγχρονες συνθήκες αποζητούν και προστάζουν την εκπαίδευση ως διαδικασία  

που θα αντιµετωπίσει τη µάθηση ως πράξη. Ένα µοντέλο διαδικασίας που 

διασφαλίζει τη µάθηση µέσα από τη διάδραση δασκάλων, µαθητών και γνώσης και 

έχει ως πυρήνα του την πραγµατικότητα της τάξης σε συνδυασµό µε ένα µοντέλο 

δράσεων ως πράξη που στοχεύει στην ανθρώπινη ευημερία, την αναζήτηση της 

αλήθειας, την απελευθέρωση της σκέψης και το σεβασµό των άλλων. Το σύγχρονο 

σχολείο πρέπει να προετοιμάζει τα παιδιά έτσι ώστε να µπορούν να 

αντιµετωπίσουν και να ανταποκριθούν δυναµικά και δηµιουργικά στις ανάγκες του 

σήµερα, γιατί µόνο τότε θα µπορούν να αντιµετωπίσουν τις άγνωστες ανάγκες που 

θα προκύψουν στο µέλλον. Τελικός στόχος, πρέπει να είναι η διαμόρφωση 

Στρατηγικών Γνώσης, δηλαδή της διαδικαστικής γνώσης που κατευθύνει την 

άντληση και επεξεργασία πληροφοριών και την επίλυση προβληµάτων. 

Υλοποιώντας το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης αναμένεται να επιτευχθεί η 

εµβάθυνση ως προς το περιεχόµενο, τη σηµασία και τις πολλαπλές δυνατότητες 

ερµηνείας των προβληματικών, αλλά και συνηθισμένων καθημερινών καταστάσεων 

τις οποίες βιώνουν οι μαθητές. Μια άλλη πτυχή της πραγματοποίησης της δράσης 

είναι η διαδραστική ανάκλαση µε το περιβάλλον, µε άλλους πολιτισμούς, µε άλλα 

άτοµα, αλλά και µε τη γνώση του ιδίου του μαθητή που έρχεται ως άμεσο 

αποτέλεσμα. Τέλος, αναμένεται η ανάπτυξη των σχέσεων που επηρεάζουν την 

άµεση αντίληψη και μια  αντίσταση του μαθητή στο έτοιµο με ταυτόχρονη τη 

συνεχή προσπάθειά του να φτάσει στην αλήθεια µέσα από αντίθετες θεωρίες, 

συγκρίνοντας και αποτιμώντας. 

 Η δυνατότητα του μαθητή να αντιµετωπίζει διάφορες καταστάσεις και να παίρνει 

ορθές αποφάσεις, να εργάζεται αρµονικά σε οµάδες και να δρα µέσα στα πλαίσια 

διαφόρων κοινωνικών καταστάσεων και συνθηκών  είναι από τα βασικά ζητούµενα 
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της εκπαίδευσης. Ζητούµενο είναι και η κατανόηση του εαυτού του και των άλλων 

ανθρώπων, η ενδοπροσωπική και διαπροσωπική νοηµοσύνη, ο σεβασµός της 

ιδιαιτερότητας και της απόκλισης ως αξίας, η προαγωγή της συνύπαρξης, της 

επικοινωνίας και η προαγωγή της ειρήνης. 

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των  παιδιών για την αποδοχή της 

διαφορετικότητας  σε συνεργασία με τον  ΣΚΕΠ (Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης  για 

παιδιά και νέους),  θα  πραγματοποιηθεί επίσκεψη των παιδιών του συνδέσμου στο 

σχολείο μας, για γνωριμία μέσω συνεργασίας με κοινές δραστηριότητες (παιχνίδια 

ρόλων, δραματοποίηση μιας ιστορίας που θα συζητήσουν και θα συναποφασίσουν 

τα παιδιά κτλ.) 

 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης:  

 Α. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

Κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη τα κάτωθι: 

 Τα παιχνίδια ρόλων και η δραµατοποίηση θεωρούνται απαραίτητα, ώστε να 

αποσαφηνίζονται οι έννοιες και να επιτυγχάνεται η πληρέστερη κατανόηση 

της κοινωνικής πραγµατικότητας. 

 Αποτελεσµατική δραστηριότητα θεωρείται ο σχεδιασµός και η 

πραγµατοποίηση επιτόπιας έρευνας για την επίλυση πραγµατικών 

προβληµάτων στο άµεσο περιβάλλον των µαθητών, ώστε να προωθείται η 

κατανόηση αντίστοιχων προβληµάτων στο ευρύτερο  περιβάλλον. 
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 Χρήσιµη προσέγγιση είναι η ανάλυση αντιμετώπισης µιας  κατάστασης 

κρίσης με σκοπό την κατανόηση της ορθής διαχείρισης καταστάσεων κρίσης 

της ανάγκης της συνεργασίας και την ευαισθητοποίηση των μαθητών. 

 Απαραίτητη είναι η χρήση ποικίλων πηγών και µέσων και ιδιαίτερα των νέων 

τεχνολογιών για την αναζήτηση, συλλογή, επιλογή και παρουσίαση 

πληροφοριών. 

 Προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται και στη διοργάνωση οµαδικών 

συζητήσεων σε επίπεδο τμήματος, τάξης ή και σχολείου με την τήρηση των 

κανόνων των δημοκρατικών-διαλογικών συζητήσεων  (ορισμένοι μαθητές 

συζητούν και οι συμμαθητές τους, που αποτελούν το ακροατήριο, 

παρακολουθούν και παρεμβαίνουν µε ερωτήσεις ή τοποθετήσεις), 

συνεντεύξεων κ.λπ. για θέµατα που σχετίζονται µε το περιεχόμενο του 

θέματος, ώστε οι μαθητές να ασκηθούν σε δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας (π.χ. κανόνες διαλόγου, προσεκτική ακρόαση, 

επιχειρηματολογία, έκφραση αντίθετης άποψης, διαχείριση και επίλυση 

συγκρούσεων, καταμερισμός εργασίας, ανάληψη κάποιας υπευθυνότητας 

κ.λπ.), να παίρνουν θέση σε ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και να µην παραµένουν παθητικοί θεατές των όσων συμβαίνουν. 

Τέλος, να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στην εξεύρεση λύσεων. 

 Μπορεί επίσης να οργανωθούν επισκέψεις σε χώρους εργασίας, ώστε οι 

μαθητές να έρθουν σε επαφή µε τον κόσµο της εργασίας (αντικείμενο, 

συνθήκες, προοπτικές), αλλά και σε υπηρεσίες, για να ενημερωθούν σχετικά 

µε τη λειτουργία και την οργάνωσή τους .  

 Χρήσιµη είναι η πρόσκληση στο σχολείο ειδικών (όπως επιστήμονες, 

επαγγελματίες, συγγραφείς κ.ά.) και εκπροσώπων οργανισµών, οργανώσεων 
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και συλλόγων για ενηµέρωση, ώστε να διευκολυνθεί το άνοιγµα του 

σχολείου στην κοινωνία. 

 Επίσκεψη των παιδιών του συνδέσμου Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης  για 

παιδιά και νέους στο σχολείο μας, για γνωριμία μέσω συνεργασίας με άτομα 

με ειδικές δεξιότητες μέσα από κοινές δραστηριότητες (παιχνίδια ρόλων, 

δραματοποίηση μιας ιστορίας που θα συζητήσουν και θα συναποφασίσουν 

τα παιδιά κτλ.) 

 Πρέπει να ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους 

μαθητές για την οργάνωση εκδηλώσεων, ώστε να συμβάλλουν στην 

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για θέµατα που αφορούν το άµεσο 

κοινωνικό περιβάλλον µε αναφορές σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. 

δικαιώµατα παιδιών, ζώντας παρέα µε «άλλους» κ.ά.). 

 

Β. Δραστηριότητες 

 Τα παιδιά ερευνούν στο διαδίκτυο, συζητούν, συνεργάζονται σε ομάδες και 

ετοιμάζουν μια παρουσίαση (σε μορφή Power Point με εικόνες κυρίως) για 

τα οφέλη της κοινωνικής οργάνωσης, καθώς και για το πώς γινόμαστε 

ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες. Κάθε ομάδα μπορεί να ασχοληθεί με 

διαφορετική πτυχή αυτής της οργάνωσης καθώς και πως μεταφέρονται 

αυτές ως πρακτικές στην τάξη. (Για παράδειγμα, πηγές που αφορούν στη 

κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα ή στην κατάφορη παραβίαση τους κτλ). Οι 

μαθητές γράφουν δικά τους  σχετικούς τίτλους και λεζάντες για κάθε εικόνα. 

Στη συνέχεια γράφουν δικά τους άρθρα που τα δημοσιεύουν στο δικτυακό 

τόπο του σχολείου και επιπλέον τα παρουσιάζουν στις υπόλοιπες τάξεις του 

σχολείου.  
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 Ιδιαίτερη έμφαση στην προηγούμενη δραστηριότητα πρέπει να δοθεί στην 

κοινωνική δικαιοσύνη υλοποιώντας παράλληλα τις ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

 Μετά από σχετική έρευνα στο διαδίκτυο, σε σχετικές με το θέμα έγκυρες 

ιστοσελίδες βρίσκονται επιστημονικά άρθρα που αφορούν στα θέματα που 

αφορούν το παραπάνω θέμα , αλλά και την επίδραση αυτού. Τα θέματα 

αυτά μπορούν να αποτελέσουν και το βασικό εργαλείο της δράσης. 

 Οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε μικρές ομάδες των 4 ατόμων, χωρίς να 

χρειαστεί με μετακινηθούν από τις θέσεις τους. Τους δίνονται πρωτογενείς 

πηγές , όπως η χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού,  και αυτοί θα πρέπει να 

εργαστούν πάνω σε αυτά βρίσκοντας παραδείγματα παραβίασης τους. 

Συλλέγουν με αυτό τον τρόπο τις πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες, 

χωρίς την διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού παρά μόνο για συμβουλές ή 

σχετική καθοδήγηση. 

 Επίσης οι μαθητές μπορεί να εντοπίσουν σημεία που τους εντυπωσιάζουν ή 

και λύσεις που διακρίνουν μέσα από αυτά, για το πρόβλημα της παραβίασης 

(θα αποφασίσουν μέσα από την μικρή τους έρευνα την έκταση της 

παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού στο επίπεδο της σχολικής μας 

μονάδας) 

 Στην συνέχεια και πάνω στα ευρήματα τους, θα κληθούν να κατασκευάσουν 

μικρές αφίσες και δικά τους σλόγκαν σχετικά με τα δικαιώματα. 

 Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 

θεατρικής αγωγής μικρά σύντομα θεατρικά για τον ίδιο σκοπό. Αναθέτοντας 

στους μαθητές το ρόλο του ενεργού μαθητή-πολίτη τους δίνεται η 

δυνατότητα να εμπνευστούν, και να αναπτύξουν γόνιμα τη δημιουργικότητά 

τους.  
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 Αρχικά, παρατίθεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με τη 

δράση των αρμόδιων φορέων και το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό για την 

εκπαίδευση και ενημέρωση των μαθητών σε ζητήματα πολιτότητας. Στη 

συνέχεια, διερευνώνται κι εντοπίζονται όλες οι αναφορές, οι οποίες 

σχετίζονται με το παραπάνω ζήτημα και οι οποίες υπάρχουν στην ύλη των 

διδακτικών εγχειριδίων του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής. 

 Επιπροσθέτως, μπορούν, με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας,  να δημιουργηθούν 

ερωτηματολόγια από τους μαθητές, που εργάζονται σε ομάδες, η 

συμπλήρωση των οποίων γίνεται από τους ίδιους  στις αίθουσες 

διδασκαλίας τους. Η επεξεργασία και αξιολόγηση των ερωτηματολογίων 

γίνεται κατόπιν από την ολομέλεια των μαθητών Η ανάλυση των 

ερωτηματολογίων, έχει σκοπό να διαπιστώσει κατά πόσο η προαναφερθείσα 

ύλη του μαθήματος της  Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, παρέχει στους 

μαθητές τα εφόδια για την κατανόηση και εμπέδωση όρων και εννοιών που 

αφορούν τα δημοκρατικά δικαιώματα. Τα ευρήματα της έρευνας μπορούν 

να αποτελέσουν το έναυσμα για εποικοδομητικό προβληματισμό σε ότι 

αφορά στην επάρκεια ή μη της κοινωνικής αγωγής τόσο μέσα στην τάξη όσο 

και στον αύλειο χώρο .   

 Οι μαθητές σε συνεργασία με τον μουσικό του σχολείου συνθέτουν δικό 

τους τραγούδι με ανάλογη θεματική. 

 Στη συνέχεια εκτυλίσσεται σενάριο εφαρμογής των εξετασθέντων θεμάτων 

με τη συμμετοχή των Γονέων των μαθητών, όσοι από αυτούς επιθυμούν να 

συμμετάσχουν. 
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Διάρκεια:  

 Ενδεικτική έναρξη: 15/01/2015 

 Ενδεικτική λήξη: 15/05/2015 

 

Παράλληλες Δράσεις:  

  

 Θα γίνει παρουσίαση των εισηγήσεων των μαθητών στους συμμαθητές τους 

και στα πλαίσια των εκδηλώσεων του σχολείου στην τοπική κοινωνία. 

 Επίσκεψη στο Δημαρχείο του δήμου μας και συνέντευξη με το Δήμαρχο ή 

παράγοντα του δημοτικού συμβουλίου. 

 ΣΚΕΠ (Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης  για παιδιά και νέους), 

http://www.skep.gr/  

 

Επαναχρησιμοποίηση υλικού προηγούμενων δράσεων: 

Α. Επαναχρησιμοποίηση υλικών προηγούμενων δράσεων: Θα χρησιμοποιηθούν οι 

βιντεοκάμερα  του σχολείου για την  οι προβολείς και ο εξοπλισμός του στούντιο 

που είχαμε προμηθευτεί τα προηγούμενα έτη  

 

Παραδοτέα 

 Ταινία μικρού μήκους δεκάλεπτης περίπου διάρκειας. 

 Πλούσιο φωτογραφικό υλικό που συγκεντρώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δράσης.  

 Αφίσες προώθησης της ταινίας. 

http://www.skep.gr/
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 Θα συνταχθεί έκθεση πεπραγμένων-απολογισμού. Σε αυτή θα 

συμπεριλαμβάνονται οι απόψεις μαθητών για την εμπειρία τους. Στην ίδια  

έκθεση θα γίνεται απολογισμός της δράσης τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης, 

όσο και σε επίπεδο επίτευξης των αρχικών στόχων της εκδήλωσης, στο 

πλαίσιο της Πράξης των ΖΕΠ. 

Ενέργειες Δημοσιότητας 

Η δράση θα δημοσιοποιηθεί με αφίσες και ανακοινώσεις και παρουσίαση στο 

δικτυακό τόπο του σχολείου καθώς και στην ηλεκτρονική εφημερίδα με αναφορά 

ότι υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ζώνες 

εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» και το λογότυπο του 

ΕΠ ΕΔΒΜ. 

 

  12η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος:  Εθελοντές στη ζωή 

 

Μαθητές και τάξεις που συμμετέχουν 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Γ 26
ο
 ΔΣ Αχαρνών 22 9 13 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Γ 29
ο
 ΔΣ Αχαρνών 22 10 12 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Ε 29
ο
 ΔΣ Αχαρνών 14 7 7 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 
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Ε 26
ο
 ΔΣ Αχαρνών 16 8 8 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν την επιμέρους δράση 

Καραγιάννη Μαργαρίτα, Γιακουμάκη Στέλλα, Χατζηνικολάου Αμαλία, Γιώτσα Ζωή, 

Κάππα Αντωνία.  Περρής Φώτιος, 

Συνοπτική  Περιγραφή του Θέματος : 

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι μέσα από μία εναλλακτική  

εκπαιδευτική προσέγγιση, οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο μέσα 

στον οποίο ζουν, να αντιληφθούν τη διασύνδεση των θεμάτων που συνήθως δεν 

εντάσσονται στα γνωστικά αντικείμενα της σχολικής εκπαίδευσης, όμως αποτελούν  

απαραίτητα εφόδια στη ζωή τους (π.χ, σωστή αντιμετώπιση και διαχείριση της 

καταστάσεων κρίσης, αντίδρασης σε περιπτώσεις καταστροφών, η ανάπτυξη της  

 αλληλεγγύης και η σημασία του εθελοντισμού).  

Η βελτίωση των ατομικών και κοινωνικών ικανοτήτων, αλλά και δεξιοτήτων των 

μαθητών μας, καθώς και η συμμετοχή τους ως ενεργά μέλη της κοινωνίας, αποτελεί 

σήμερα κυρίαρχο στόχο κάθε σύγχρονης και πολιτισμένης κοινωνίας. 

 Ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης, μια αυτόνομη προσωπικότητα με 

κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση, που συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά δρώμενα. Ενδιαφέρεται για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και ενεργεί, παρατηρώντας τι συμβαίνει στην κοινωνία και 

παρεμβαίνει. 
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 Παιδαγωγικοί στόχοι Σχεδίου Δράσης και συσχέτισή τους με σκοπούς 

πιλοτικού Προγράμματος ΖΕΠ: 

Α. Συσχέτιση στόχων σχεδίου δράσης με σκοπούς πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 

1. Ανάπτυξη προφορικού λόγου και αφηγηματικής 

ικανότητας 

ΝΑΙ  

2. Ανάπτυξη κατανόησης γραπτού λόγου ή αναδυόμενου 

εγγραμματισμού στο νηπιαγωγείο 

 OXI 

3. Παραγωγή γραπτού λόγου ΝΑΙ  

4. Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων συνεργασίας, 

επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων, 

υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας, αυτορρύθμισης 

NAI  

5. Ανάπτυξη συναισθηματικού τομέα (ικανότητες έκφρασης 

και διαχείρισης συναισθημάτων, βελτίωση αυτο-εικόνας) 

NAI  

6. Παροχή ευκαιριών διαφοροποιημένης εκπαίδευσης NAI  

7. Ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης και κριτικής σκέψης NAI  

8. Παροχή ευκαιριών διεπιστημονικής συνεργασίας 

εκπαιδευτικών 

NAI  

9. Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας  OXI 

10. Κοινωνικο-γνωστική προετοιμασία ομαλής μετάβασης από 

τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη 

ΝΑΙ  

 

Β. Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

Παιδαγωγικοί Στόχοι:  

Οι μαθητές να είναι ικανοί : 
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 Να αποκτήσουν βιωματική προσέγγιση διαχείρισης καταστάσεων κρίσης 

σεισμού ή πυρκαγιάς, χωρίς να καταλαμβάνονται από πανικό. 

 Να εκπαιδευτούν στην ορθή συμπεριφορά κατά τις μετακινήσεις τους 

αναγνωρίζοντας και προλαμβάνοντας κινδύνους. 

 Να διαμορφώσουν συναίσθηση ενεργού συμμετοχής στην αντιμετώπιση 

θεµάτων, ζητηµάτων και προβληµάτων. 

 Να κατανοήσουν τους ρόλους των ατόµων στις διάφορες οµάδες και 

θεσµούς και την αλληλεπίδραση ατόµου – οµάδας.  

 Να αποδέχονται την αναγκαιότητα της οργάνωσης των κοινωνικών οµάδων. 

 Να αποκτήσουν δεξιότητες ορθής εκτίμησης προβληματικών καταστάσεων 

και ευελιξίας στην επίλυση γενικότερων προβλημάτων. 

 Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία του θεσµού της εκπαίδευσης στην 

ανάπτυξη του ατόµου, αλλά και τη συµβολή της στην κοινωνική συνοχή, 

οργάνωση και δράση.  

 Να αποκτήσουν επίγνωση της ευθύνης και της υποχρέωσης των πολιτών για 

ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικές διαδικασίες, λαμβάνοντας αποφάσεις. 

 Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη συνεργασία και αλληλοβοήθεια 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι η ορθολογικώς οργανωμένη κι εκπαιδευμένη  

κοινωνία είναι ικανή να αντιμετωπίσει προβληματικές καταστάσεις. 

 

Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και σημαντικότητας της δράσης:  

Oι σύγχρονες συνθήκες αποζητούν και προστάζουν την εκπαίδευση ως διαδικασία  

που θα αντιµετωπίσει τη µάθηση ως πράξη. Ένα µοντέλο διαδικασίας που 

διασφαλίζει τη µάθηση µέσα από τη διάδραση δασκάλων, µαθητών και γνώσης και 
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έχει ως πυρήνα του την πραγµατικότητα της τάξης σε συνδυασµό µε ένα µοντέλο 

δράσεων ως πράξη που στοχεύει στην ανθρώπινη ευημερία, την αναζήτηση της 

αλήθειας, την απελευθέρωση της σκέψης και το σεβασµό των άλλων. Το σύγχρονο 

σχολείο πρέπει να προετοιμάζει τα παιδιά έτσι ώστε να µπορούν να 

αντιµετωπίσουν και να ανταποκριθούν δυναµικά και δηµιουργικά στις ανάγκες του 

σήµερα, γιατί µόνο τότε θα µπορούν να αντιµετωπίσουν τις άγνωστες ανάγκες που 

θα προκύψουν στο µέλλον. Τελικός στόχος, πρέπει να είναι η διαμόρφωση 

Στρατηγικών Γνώσης, δηλαδή της διαδικαστικής γνώσης που κατευθύνει την 

άντληση και επεξεργασία πληροφοριών και την επίλυση προβληµάτων. 

Υλοποιώντας το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης αναμένεται να επιτευχθεί η 

εµβάθυνση ως προς το περιεχόµενο, τη σηµασία και τις πολλαπλές δυνατότητες 

ερµηνείας των προβληματικών, αλλά και συνηθισμένων καθημερινών καταστάσεων 

τις οποίες βιώνουν οι μαθητές. Μια άλλη πτυχή της πραγματοποίησης της δράσης 

είναι η διαδραστική ανάκλαση µε το περιβάλλον, µε άλλους πολιτισμούς, µε άλλα 

άτοµα, αλλά και µε τη γνώση του ιδίου του μαθητή που έρχεται ως άμεσο 

αποτέλεσμα. Τέλος, αναμένεται η ανάπτυξη των σχέσεων που επηρεάζουν την 

άµεση αντίληψη και μια  αντίσταση του μαθητή στο έτοιµο με ταυτόχρονη τη 

συνεχή προσπάθειά του να φτάσει στην αλήθεια µέσα από αντίθετες θεωρίες, 

συγκρίνοντας και αποτιμώντας. 

Η δυνατότητα του μαθητή να αντιµετωπίζει διάφορες καταστάσεις και να παίρνει 

ορθές αποφάσεις, να εργάζεται αρµονικά σε οµάδες και να δρα µέσα στα πλαίσια 

διαφόρων κοινωνικών καταστάσεων και συνθηκών  είναι από τα βασικά ζητούµενα 

της εκπαίδευσης.  

Η παρουσίαση των εθελοντικών ομάδων και του έργου τους αποτελεί στοιχείο 

ανάδειξης του εθελοντισμού προς το κοινωνικό σύνολο. 
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Μεθοδολογία Υλοποίησης:  

 Α. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

Κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη τα κάτωθι: 

 Τα παιχνίδια ρόλων και η δραµατοποίηση θεωρούνται απαραίτητα, ώστε να 

αποσαφηνίζονται οι έννοιες και να επιτυγχάνεται η πληρέστερη κατανόηση 

της κοινωνικής πραγµατικότητας. 

 Θα γίνει ανάλυση ανάλυση  και εφαρμογή ενεργειών αντιμετώπισης μιας 

κατάτασης κρίσης (π.χ. η εκδήλωση πυρκαγιάς ή μια σεισμική δόνηση στο 

χώρο του Σχολείου με εμπλοκή της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας, Ειδικών 

και ομάδων γονέων) με σκοπό την κατανόηση της ορθής διαχείρισης 

καταστάσεων κρίσης της ανάγκης της συνεργασίας και την ευαισθητοποίηση 

των μαθητών αλλά και του περιβάλλοντός τους. 

 Σε συνεργασία με ειδικούς το σχολείο (επαγγελματίες υγείας, πολυκλινική 

Ολυμπιακού Χωριού) θα ενημερώσει του μαθητές και τους γονείς τους για 

θέματα υγείας και πρώτων βοηθειών.   

Β. Δραστηριότητες 

 Δημιουργία εικόνων – αφισών με θέμα φυσικές καταστροφές και κατ΄ 

επέκταση συγγραφή σχετικού κειμένου για δραματοποίηση. 

 Συζήτηση και βιωματική προσέγγιση των εννοιών σεισμού και πυρκαγιάς. 

 Δημιουργία με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού θεατρικής αγωγής μικρά 

σύντομα θεατρικά παιχνίδια με την αντίστοιχη θεματική της κάθε 

κατάστασης.  
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 Διοργάνωση στο σχολείο άσκησης έκτακτης ανάγκης με τη συνδρομή από 

την Πυροσβεστική υπηρεσία ή και την Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του 

Ολυμπιακού Χωριού.  

 Ενημερώσεις για θέματα υγείας από επιστημονικό προσωπικό της 

Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού 

Διάρκεια:  

 Ενδεικτική έναρξη: 12-01-2015 

 Ενδεικτική λήξη: 10-06-2015 

 

Παράλληλες Δράσεις: : 

 

 Κατά τη διδακτική προσέγγιση του εξεταζόμενου θέματος αποσκοπείται η 

ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού τους σεισμούς καιτης 

ραγματοποιείται παρουσίαση των συχνότερων και πιθανότερων επιπτώσεων 

μιας σεισμικής δραστηριότητας και τους ενδεικνυόμενους τρόπους 

αντισεισμικής προστασίας των μαθητών στο σχολικό και οικογενειακό 

περιβάλλον.  

 Στο πλαίσιο της συνεργασίας Σχολείου και Κοινωνικών φορέων προβλέπεται 

η διενέργεια άσκησης φυσικής καταστροφής στο χώρο του Σχολείου με την 

εμπλοκή Πυροσβεστικής, Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Ολ. Χωριού και 

εκπροσώπων από την Πολυκλινική Ολ. Χωριού.  

 Επίσης θα γίνει ενημέρωση με βιωματικό για την αντιμετώπιση των 

παιδικών ατυχημάτων.  

 

Συνεργασίες : 
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 Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού 

 Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού Αχαρνών 

 

 

Επαναχρησιμοποίηση υλικού προηγούμενων δράσεων 

 Θα χρησιμοποιηθούν τα υλικά και εγκαταστάσεις του σχολείου 

Παραδοτέα 

 Θα συγκεντρωθεί φωτογραφικό υλικό τις εκδηλώσεις (χωρίς κόστος του 

προϋπολογισμού της Πράξης). 

 Θα συνταχθεί έκθεση πεπραγμένων-απολογισμού. Στην ίδια  έκθεση θα 

γίνεται απολογισμός της δράσης τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης, όσο και σε 

επίπεδο επίτευξης των αρχικών στόχων της εκδήλωσης, στο πλαίσιο της 

Πράξης των ΖΕΠ. 

Ενέργειες Δημοσιότητας 

Η δράση θα δημοσιοποιηθεί με αφίσες και ανακοινώσεις και παρουσίαση στο 

δικτυακό τόπο του σχολείου καθώς και στην ηλεκτρονική εφημερίδα με αναφορά 

ότι υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ζώνες 

εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» και το λογότυπο του 

ΕΠ ΕΔΒΜ. 
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13η Επιμέρους Δράση  

Τίτλος: Η ώρα του κώδικα  - Εισαγωγή στην επιστήμη των 

υπολογιστών 

Μαθητές και τάξεις που συμμετέχουν 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Γ  26
ο
 ΔΣ Αχαρνών 22 9 13 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Γ 29
ο
 ΔΣ Αχαρνών 22 10 12 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Δ 26
ο
 Αχαρνών 21 10 11 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Δ 29
ο
 Αχαρνών 20 11 9 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Ε 26
ο
 ΔΣ Αχαρνών 16 8 8 

 

ΤΑΞΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 

Ε 29
ο
 ΔΣ Αχαρνών 14 7 7 

 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν την επιμέρους δράση: 

Καρκάνη Ελένη, Παπαδημητρίου Άννα,  Καρακώστα Βασιλική,  Γιακουμάκη 

Στυλιανή,  Καραγιάννη Μαργαρίτα, Γιώτσα Ζωή, Χατζηνικολάου Αμαλία, Κατσαρού 

Όλγα, Ρασσιά Λουΐζα, Πατρινόπουλος Ματθαίος.  



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

 

124 

 

Συνοπτική Περιγραφή του Θέματος: 

Οι μαθητές μαθαίνουν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και της 

αλγοριθμικής σκέψης, ακολουθώντας δομημένες δραστηριότητες οπτικού 

προγραμματισμού για να επιλύσουν μια σειρά από παιχνίδια τύπου angry birds. Στη 

συνέχεια μαθαίνουν κάνοντας δικές τους μηχανικές κατασκευές χρησιμοποιώντας 

υλικά σύνθεσης κατασκευών τύπου webots και δίνουν ζωή στις κατασκευές αυτές 

χρησιμοποιώντας τις έννοιες προγραμματισμού που έμαθαν 

 

Παιδαγωγικοί στόχοι Σχεδίου Δράσης και συσχέτισή τους με σκοπούς 

πιλοτικού Προγράμματος ΖΕΠ : 

Α. Συσχέτιση στόχων σχεδίου δράσης με σκοπούς πιλοτικού προγράμματος ΖΕΠ 
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Οι μαθητές: 

 να καλλιεργήσουν την  αναλυτική και συνθετική σκέψη 

 να αναπτύξουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα 

 να επιλύσουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον 

1. Ανάπτυξη προφορικού λόγου και αφηγηματικής ικανότητας ΝΑΙ ΟΧΙ 

2. Ανάπτυξη κατανόησης γραπτού λόγου ή αναδυόμενου 

εγγραμματισμού στο νηπιαγωγείο 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

3. Παραγωγή γραπτού λόγου ΝΑΙ ΟΧΙ 

4. Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας και 

διαχείρισης συγκρούσεων, υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας, 

αυτορρύθμισης  

ΝΑΙ ΟΧΙ 

5. Ανάπτυξη συναισθηματικού τομέα(ικανότητες έκφρασης και 

διαχείρισης συναισθημάτων, βελτίωση αυτο-εικόνας) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

6. Παροχή ευκαιριών διαφοροποιημένης εκπαίδευσης ΝΑΙ ΟΧΙ 

7. Ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης και κριτικής σκέψης ΝΑΙ ΟΧΙ 

8. Παροχή ευκαιριών διεπιστημονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών ΝΑΙ ΟΧΙ 

9. Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας ΝΑΙ ΟΧΙ 

10. Κοινωνικο-γνωστική προετοιμασία ομαλής μετάβασης από τη μία 

εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

11. Άλλοι ΝΑΙ  
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 να αναπτύξουν δεξιότητες αλγοριθμικής και δομημένης σκέψης 

 να μάθουν  πώς να μαθαίνουν, ώστε να επωφεληθούν από τις δικές τους 

δραστηριότητες – ανάπτυξη μεταγνωστικής ικανότητας 

 να προβληματιστούν σε καταστάσεις, που αν και δεν είναι πρωτόγνωρες, 

εμφανίζουν ανάγκες επίλυσής τους 

 να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν δικές τους εφαρμογές με μορφή  

παιχνιδιών 

 να είναι ικανοί να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα 

 να εισαχθούν στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και στις αρχές 

προγραμματισμού  

 να πρωταγωνιστήσουν στη δική τους διαδικασία της μάθησης 

Β. Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν:  

1. Οι μαθητές συνεργάζονται με τις ομάδες τους για να προγραμματίσουν το 
παιχνίδι 

4. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 

5. ΟΙ μαθητές εκφράζουν με επιχειρήματα τις απόψεις τους κατά την σύνθεση 

των εργασιών 

6. Το διαφοροποιημένο περιβάλλον μάθησης και δραστηριοτήτων επιτρέπει την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων για όλους τους μαθητές 

7. Οι μαθητές δημιουργούν μια δική τους μηχανική κατασκευή με τα webots  

που μπορούν να αποτελέσουν τους ήρωες της δικής τους φανταστικής 

περιπέτειας και στη συνέχεια δίνουν κίνηση και ζωή στην κατασκευή τους 

χρησιμοποιώντας προγραμματισμό. 
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8. Στη δράση αυτή μπορούν να συμμετέχουν εκτός από δασκάλους και οι 

εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων της πληροφορικής και της φυσικής αγωγής. 

 

Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και σημαντικότητας της δράσης: 

 

Αναμφίβολα ζούμε στην εποχή της πληροφορικής. Η σημερινή γενιά, που φοιτά στο 

δημοτικό σχολείο, γεννήθηκε στη διάρκεια της τεχνολογικής επανάστασης που 

βιώνουμε την τελευταία δεκαετία και συνεπώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητάς της. Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα, είναι και ψηφιακές, αφού στο 

μέλλον οι περισσότερες εργασίες απαιτούν τεχνολογικό εγγραμματισμό. Η 

εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών, λοιπόν, καθίσταται απαραίτητη για την 

ολοκλήρωση του μαθητή ως αυριανού φοιτητή, πολίτη, εργαζόμενου.  

Η βάση της επιστήμης των υπολογιστών είναι μερικές γραμμές κώδικα που δίνουν 

στον υπολογιστή τις εντολές που πρέπει να εκτελέσει. Οι μαθητές μπορούν να 

εισαχθούν στην επιστήμη των υπολογιστών με μια πληθώρα οπτικών γλωσσών 

προγραμματισμού,  που επιτρέπουν στον χρήστη τη δημιουργία προγραμμάτων 

μέσα από το γραφικό χειρισμό προγραμματιστικών στοιχείων, με πιο γνωστή το 

Scratch του ΜΙΤ. 

Οι γλώσσες προγραμματισμού επιδρούν στην ανάπτυξη της κριτικής και δομημένης 

σκέψης των μαθητών, στην απόκτηση δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, ενώ 

ταυτόχρονα αποτελούν ένα βοηθητικό εργαλείο για την υποστήριξη άλλων 

γνωστικών αντικειμένων.   

Υπάρχει όμως η προκατάληψη ότι ο προγραμματισμός αποτελεί μια δύσκολη 

διαδικασία για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν σπουδάσει την επιστήμη των 

υπολογιστών. Ο οπτικός προγραμματισμός με τα εργαλεία που προτείνουμε είναι 

αυτοκατευθυνόμενος, και έτσι μπορεί να επιλύσει αυτό το πρόβλημα και να 
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εφαρμοστεί εύκολα ακόμα κι από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν γνώσεις 

προγραμματισμού. 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης:  

Οι μαθητές θα παρακολουθούν το πρόγραμμα ανά τμήμα, με τη βοήθεια είτε του 

εκπαιδευτικού της τάξης είτε της καθηγήτριας πληροφορικής 

Δραστηριότητες εισαγωγής: 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες μεικτών ικανοτήτων και θυμούνται τα bee bots. 

Παίζουν φιδάκι χρησιμοποιώντας τα μελισσάκια ρομπότ που έμαθαν στην Α και Β 

τάξη.  Η κίνηση των ρομπότ προγραμματίζεται με τέσσερα απλά κουμπιά και οι 

μαθητές σκέφτονται με την ομάδα τους πώς θα κινήσουν τα μελισσάκια τους πάνω 

στο pad-φιδάκι έτσι ώστε να νικήσουν το παιχνίδι.  

 

Φάση δραστηριοτήτων υλοποίησης 

Αρχικά θα ακολουθηθεί η δομή των μαθημάτων του code.org. Στους μαθητές θα 

δοθεί πρόσβαση στην online πλατφόρμα με αυτοκατευθυνόμενα μαθήματα για την 

εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού. 

 

Ενδεικτικά:  

Τάξη  Γ Δημοτικού 

 Δραστηριότητα 1: Προγραμματισμός σε Χαρτί Γραφικών Παραστάσεων 

 Δραστηριότητα 2: Αλγόριθμοι Πραγματικής ζωής: Χάρτινα Αεροπλανάκια  

 Δραστηριότητα 3: Λαβύρινθος: Ακολουθία  

 Δραστηριότητα 4: Καλλιτέχνης: Ακολουθία  
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 Δραστηριότητα 5: Παίρνοντας Επαναληπτικά  

 Δραστηριότητα 6: Λαβύρινθος: Επαναλήψεις  

 Δραστηριότητα 7: Καλλιτέχνης: Επαναλήψεις  

 Δραστηριότητα 8: Μέλισσα: Επαναλήψεις  

 Δραστηριότητα 9: Προγραμματισμός με αναμετάδοση  

 Δραστηριότητα 10: Μέλισσα: Επαναλήψεις  

 Δραστηριότητα 11: Καλλιτέχνης: Εκσφαλμάτωση  

 Δραστηριότητα 12: Έλεγχοι  

 Δραστηριότητα 13: Μέλισσα: Συνθήκες  

 Δραστηριότητα 14: Δυαδικά Βραχιόλια  

 Δραστηριότητα 15: Το Μεγάλο Γεγονός  

 Δραστηριότητα 16: Πουλάκι  

 Δραστηριότητα 17: Εργαστήρι Παιχνιδιού: Δημιουργία ενός Σεναρίου  

 Δραστηριότητα 18: Το Ψηφιακό σου Αποτύπωμα  

 Δραστηριότητα 19: Καλλιτέχνης: Εμφωλευμένες επαναλήψεις 

 

Τάξη Δ Δημοτικού 

 Δραστηριότητα 1: Αλγοριθμική Σκέψη  

 Δραστηριότητα 2: Λαβύρινθος  

 Δραστηριότητα 3: Καλλιτέχνης  

 Δραστηριότητα 4: Λειτουργικές Ηλιοκυνηγοί  

 Δραστηριότητα 5: Καλλιτέχνης: Συναρτήσεις  
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 Δραστηριότητα 6: Λειτουργίες μέλισσας  

 Δραστηριότητα 7: Μέλισσα: Συνθήκες  

 Δραστηριότητα 8: Λαβύρινθος: Συνθήκες  

 Δραστηριότητα 9: Σύνθεση τραγουδιού  

 Δραστηριότητα 10: Αγώνας ζαριών  

 Δραστηριότητα 11: Καλλιτέχνης: Εμφωλευμένες επαναλήψεις  

 Δραστηριότητα 12: Αγρότης: Βρόχοι όσο  

 Δραστηριότητα 13: Μέλισσα: Εμφωλευμένοι βρόχοι  

 Δραστηριότητα 14: Μέλισσα: Επαναλήψεις  

 Δραστηριότητα 15: αναπήδησε  

 Δραστηριότητα 16: Εργαστήρι Παιχνιδιού: Δημιουργία ενός Σεναρίου  

 Δραστηριότητα 17: Εργαστήριο παιχνιδιών: Δημιουργήστε ένα παιχνίδι  

 Δραστηριότητα 18: Διαδίκτυο  

 Δραστηριότητα 19: Crowdsourcing  

 Δραστηριότητα 20: Ψηφιακή υπηκοότητα  

 Δραστηριότητα 21: Καλλιτέχνης: Σχέδια  

 

Τάξη E Δημοτικού 

 Δραστηριότητα  1: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών  

 Δραστηριότητα  2: Ο Λαβύρινθος  

 Δραστηριότητα  3: Αλγοριθμική Σκέψη 

 Δραστηριότητα  4: Προγραμματισμός σε Χαρτί Γραφικών Παραστάσεων 
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 Δραστηριότητα  5: Ο Καλλιτέχνης  

 Δραστηριότητα  6: Αλγόριθμοι  

 Δραστηριότητα  7: Ο Καλλιτέχνης 2  

 Δραστηριότητα  8: Συναρτήσεις  

 Δραστηριότητα  9: Ο Αγρότης  

 Δραστηριότητα  10: Έλεγχοι  

 Δραστηριότητα  11: Ο Καλλιτέχνης 3  

 Δραστηριότητα  12: Συγγραφή τραγουδιού  

 Δραστηριότητα  13: Ο Γεωργός 2  

 Δραστηριότητα  14: Αφαίρεση  

 Δραστηριότητα  15: Ο Καλλιτέχνης 4  

 Δραστηριότητα  16: Προγραμματισμός Ρελέ  

 Δραστηριότητα  17: Ο Γεωργός 3  

 Δραστηριότητα  18: Το Διαδίκτυο  

 Δραστηριότητα  19: Ο Καλλιτέχνης 5  

 Δραστηριότητα  20: Συνοψίζω  

Φάση δραστηριοτήτων ολοκλήρωσης, συμπερασμάτων και αναστοχασμού 

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν τα εποπτικά- 

τεχνολογικά μέσα webot με κύριο στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές 

ώστε να είναι ικανοί ανακατασκευάζουν, να αναδιαμορφώνουν και να  επιλύουν 

προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τη σχολική τους εκπαίδευση. 

http://learn.code.org/s/1/level/58
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Οι μαθητές θα κατασκευάσουν με δομικά στοιχεία (τουβλάκια) μηχανικές 

κατασκευές που μπορούν να αποτελέσουν τους ήρωες της δικής τους φανταστικής 

περιπέτειας, επιλύοντας όμως ταυτόχρονα πραγματικά προβλήματα από το φυσικό 

κόσμο που τα περιβάλλει. 

Τα παιδιά Θα μάθουν πως μπορούν να δώσουν «ζωή- κίνηση» στις κατασκευές τους 

μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή αποκτώντας δεξιότητες προγραμματισμού, 

σχεδιασμού και κατασκευής παιχνιδιού και επίλυσης προβλημάτων με την τεχνική 

learning by doing(μαθαίνω κάνοντας). 

 

6. Διάρκεια: 

 

 Ενδεικτική έναρξη: 15-1-2015 

 Ενδεικτική λήξη: 10-6-2015 

 Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός σχολικού ωραρίου στα πλαίσια 

της Ευέλικτης Ζώνης και της Πληροφορικής. Προτείνεται συνδιδασκαλία του 

δασκάλου της πληροφορικής με το δάσκαλο της τάξης  

Παράλληλες Δράσεις:  

Για να εμπεδωθούν βασικές έννοιες του προγραμματισμού αλλά και του 

προσανατολισμού στο χώρο, θα χρησιμοποιηθούν τα bee-bot στις εισαγωγικές 

δραστηριότητες. 

 

Επαναχρησιμοποίηση υλικού προηγούμενων δράσεων και  

προμήθεια νέων υλικών:  

 Επαναχρησιμοποίηση υλικών προηγούμενων δράσεων: bee bots 

  Προμήθεια νέου υλικού: wedo bots 
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Παραδοτέα 

 Θα συγκεντρωθεί φωτογραφικό υλικό (χωρίς κόστος του προϋπολογισμού 

της Πράξης). 

 Θα συνταχθεί έκθεση πεπραγμένων-απολογισμού. Στην ίδια  έκθεση θα 

γίνεται απολογισμός της δράσης τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης, όσο και σε 

επίπεδο επίτευξης των αρχικών στόχων, στο πλαίσιο της Πράξης των ΖΕΠ. 

 Στη γιορτή δημιουργικότητας θα παρουσιαστούν οι κατασκευές των 

μαθητών και θα παρουσιαστούν  

 

 Ενέργειες Δημοσιότητας 

 Η δράση θα δημοσιοποιηθεί στο δικτυακό τόπο του σχολείου www.ovs.g r 

(αφίσες , ανακοινώσεις και παρουσίαση της δράσης) με αναφορά ότι 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ζώνες 

εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» και το 

λογότυπο του ΕΠ ΕΔΒΜ. 

 Στο διαδικτυακό κανάλι του σχολείου 

http://www.youtube.com/user/dimolympic  

 στη διαδικτυακή εφημερίδα του σχολείου efimerida-st.blogspot.com  

 

 

 

 

 
  

http://www.ovs.g/
http://www.youtube.com/user/dimolympic
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Σχέδια Δράσης που πραγματοποίησαν οι μαθητές κατά τα 

προηγούμενα σχολικά έτη 

Σχολικό έτος 2011-2012:  

Τίτλος Δράσης Τάξεις  που υλοποίησαν 
τις δράσεις 

Σκέφτομαι και Δημιουργώ – Εφαρμοσμένη 

Δημιουργικότητα στην τάξη 

Γ΄-Δ΄ 

Εκφράζω - κατανοώ και διαχειρίζομαι τα 

συναισθήματά μου 

Α΄- Στ΄ 

Προβληματίζομαι - Σκέφτομαι - Ενεργώ Α΄- Τ.Ε. 

Πρωινό στη βιβλιοθήκη Α΄-Β 

Τρέφομαι σωστά …. μεγαλώνω σωστά ….(Διατροφή 

και Υγεία) 

Β΄- Ολοήμερο 

Προσοχή και ασφάλεια στο δρόμο ! Β΄-Γ΄ 

Ταξίδια φαντασίας και γνώσης με ένα βιβλίο Γ΄-Δ΄ 

Οι κύκλοι της ζωής της φύσης και του φυσικού 

περιβάλλοντος 

Γ΄-Δ΄ 

Εργαστήρι Εφαρμοσμένης Ρομποτικής για Παιδιά Ε΄ 

Τα βιβλία μου … οι φίλοι μου Ε΄-Στ΄ 

Το διαδίκτυο και εγώ. Στ΄ 
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Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο Internet σαν 

εργαλείο μάθησης με  ασφάλεια. 

Φωτογραφήματα  (Εκφράζομαι με τις εικόνες) Ολοήμερο 

Διαφυλικές σχέσεις (σεξουαλική αγωγή) ομαλή 

μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο. 

Στ΄ 

Ταξίδι στο χρόνο μέσα από το παιχνίδι Δ΄-Ε΄- Στ΄ 

 

 

Σχολικό έτος 2012-2013: 

Τίτλος Δράσης Τάξεις (οι μαθητές που 
φοιτούσαν κατά το 

σχολικό έτος2012-2013 
στα τμήματα)  

Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων Α 

Β 

Δ 

Ε 

Στ 

Τ.Ε 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Προβληματίζομαι - Σκέφτομαι - Ενεργώ 

Ρομποτική για μικρούς μαθητές 

 

Α 

Β 

Τ.Ε 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Πρωινό στη βιβλιοθήκη Α 

Β 

Τ.Ε 
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ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Τα κολλητήρια Α, Β, Τ.Ε 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Ο δικός μας κήπος. Α, Β, Τ.Ε 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Ταξίδια φαντασίας και γνώσης με ένα βιβλίο Γ, Δ 

Τ.Ε 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Ξένων Γλωσσών 

Μαθαίνω να προστατεύω τον εαυτό μου-Βοηθώ τους 

άλλους 

 

Γ, Δ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ 

Παρατηρώ….προβληματίζομαι…..κρίνω…..επεμβαίνω 

και…. Κυκλοφορώ με ασφάλεια  / Επεμβάσεις για 

οδική ασφάλεια 

Β 

ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Τ.Ε 

Καιρός… για επικοινωνία Γ, Δ 

Σχεδιάζω και προγραμματίζω τα δικά μου  παιχνίδια 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή – Βασικές έννοιες 

προγραμματισμού για παιδιά 

Δ 

Η Φόρμουλα 1 στο σχολείο; Σχεδιάζουμε και 

κατασκευάζουμε τη δική μας F1 και συναγωνιζόμαστε 

με άλλες ομάδες μαθητών. 

Στ 

Εργαστήρι Εφαρμοσμένης Ρομποτικής για Παιδιά Ε 
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Τα βιβλία μου … οι φίλοι μου Ε, Στ 

Ξένων Γλωσσών 

Το διαδίκτυο και εγώ. 

Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο Internet σαν 

εργαλείο μάθησης με ασφάλεια. 

Ε, Στ 

Τ.Ε 

Media Smart: ‘‘ Δες τη διαφήμιση, έξυπνα.’’ Ε, Στ 

Ξένων Γλωσσών 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Τ.Ε 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Εγώ , εμείς, οι άλλοι τόσο διαφορετικοί και τόσο ίδιοι 

 

Ε, ΣΤ 

Ξένων Γλωσσών 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Μεγαλώνω και αλλάζω γίνομαι έφηβος. Στ 

Τ.Ε 

Ανακυκλώνω το παρελθόν, δημιουργώ το παρόν, 

μεταμορφώνω το μέλλον! 

ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ 

Γ 

Τ.Ε 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Τίτλος: Τραγουδάω την Κοκκινοσκουφίτσα, διαβάζω 

Μπάλο και χορεύω  Μπαχ 

ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Α, Β, Στ 
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«Άσκηση και σωστή διατροφή, σύμμαχοι στη ζωή» 

 

Α, Β 

ΦΥΣ.  ΑΓΩΓΗ 

Γ, Δ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Ξένων Γλωσσών 

Τα μονοπάτια της ενέργειας Δ, Ε, Στ 

Εκφράζομαι και δημιουργώ μέσα από την τέχνη – 

Αναδιαμορφώνω τον προσωπικό μου χώρο - το χώρο 

του σχολείου μου 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

Μαθηματικά … Λαϊκά Τεχνάσματα 

 

Ε 

ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

Τ.Ε 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

 

Σχολικό έτος 2013-2014: 

Τίτλος Δράσης Τάξεις (οι μαθητές που 
φοιτούσαν κατά το 

σχολικό έτος2013-2014 
στα τμήματα)  

Από το εγώ… στο εμείς Α, Β, Γ, Δ , Ε, Στ,Τ.Ε, 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Νερό Δεσμός Ζωής  Α, Β, Γ, Δ , Ε, Στ,Τ.Ε, 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
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Η τέχνη στα μαθηματικά ή τα μαθηματικά της τέχνης Α, Β, Γ, Δ 

Ανακαλύπτοντας τις γειτονιές του Σύμπαντος Στ 

Εφαρμοσμένη Ρομποτική για Παιδιά Ε, Στ 

Media Smart : «Δες τη διαφήμιση, έξυπνα» Στ 

ComicLab Β, Γ, Ε, Στ 

Το σώμα μου … αυτός ο υπέροχος άγνωστος Α, Β, Γ, Δ , Ε, Στ, 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Κινούμαι στο ρυθμό, χορεύω στης ζωής τον παλμό Α, Β, Γ, Δ,Ε  

Συγκεντρωτικός πίνακας συνολικού προϋπολογισμού Σχεδίου Δράσης 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

1η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ:  Γύρω – γύρω οι μήνες όλοι, 

η ζωή σαν περιβόλι ... 
1870,00 € 

2η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ:   Τρεις πολιτισμοί, τρία 

λιμάνια σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο 
805,00 € 

3η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ: H ζωή γύρω από την   

Ακρόπολη των Αθηνών, άλλοτε και σήμερα. 
1740,00 € 

4η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ:  Παίζω … παραδοσιακά. 1040,00 € 

5η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ: Σμύρνη: Το σταυροδρόμι 

των πολιτισμών. 
1130,00 € 
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Ενδεικτική χρονική διάρκεια υλοποίησης Σχεδίου Δράσης: 

Ενδεικτική έναρξη: 15-1-2015 

 Ενδεικτική λήξη: 15-6-2015 

 

6η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ:  Μελετώ τα μαθηματικά  

πολιτισμών της αρχαιότητας 
550,00 € 

7η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ:  Όμιλοι Εφαρμοσμένης 

Ρομποτικής (αρχάριοι και προχωρημένοι) 
2100,00 € 

8η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ:  To learn or not to learn? 

Μαθαίνω αγγλικά με τον ... Σαίξπηρ 
1000,00 € 

9η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ:    Όμιλος Επιστημών και 

Τεχνολογίας, Εργαστήρια πειραματισμού και 

κατασκευών. 

2250,00 € 

10η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ:  ΚΙΝΗΜΑΤΟ-ΓΡΑΦΟΥΜΕ 2100,00€ 

11η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ:   Ενημερωμένοι Μαθητές - 

Ενεργοί Πολίτες - Ενεργούμε τοπικά, 

σκεφτόμαστε παγκόσμια. 

585,00€ 

12η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ:   Εθελοντές στη ζωή 250,00€ 

13η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ:   Η ώρα του κώδικα  - 

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών 
780,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 16200,00€ 
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Οι Διευθυντές των Σχολείων   

 

 

 

 

 

 

Ματθαίος Πατρινόπουλος     Φώτιος Περρής 

 

 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

 

 

 

 

 

Ανδρέας Ζεργιώτης 

 

 

  

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

του  Δήμου Αχαρνών 

 

 

......................... 

Κωνσταντίνος Καρυδάκης 
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Παραρτήματα  

Επιστολές αποδοχής συνεργασίας με:   

 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

 Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού 

 

Αιτήματα συνεργασίας με: 

 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

 Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού 

 Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού - Αχαρνών  

Επιστολή προς γονείς για συμμετοχή σε Ομίλους  
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